
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแจ้ห่มวทิยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค าน า 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

นี้ได้จัดท าสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและให้ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการ สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบผลการปฏิบัติงาน 

และพัฒนาโรงเรียนในปีที่ผ่านมา ซึ่งแผนปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ นั้น ผลการปฏิบัติจะระบุเป็นจ านวนและ

คุณภาพอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติ กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของแต่

ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินผล

โครงการ เสนองานแผนงานให้ด าเนินการจัดท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  

 

 

นายบรรจง   สอนสมบูรณ์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ  

หน้า  

ค าน า 
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป          1 
ส่วนที่ 2 นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564    16  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 2564 18 
ส่วนที่ 4 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     26  
ภาพผนวก            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

(School  Profile) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
    โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2505 ในที่ดินป่าสงวน บ้านใหม่     ผ้าขาว  

หมู่ที่ 3  ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 2  กิโลเมตร ในเนื้อที่  6 ไร่ และได้

ย้ายมาสถานที่ตั้งในปัจจุบัน   เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม 2515 โดยตั้งอยู่เลขที่  371  หมู่ที่ 10  ถนนสายล าปาง- แจ้ห่ม - วัง

เหนือ   ระหว่างกิโลเมตรที่  55 - 56  ต าบลแจ้ห่ม   อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง  รหัสไปรษณีย์ 52120  มีเนื้อที่ประมาณ 

278  ไร่ 4 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือและทางทิศตะวันออกจดบริเวณเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ทิศใต้จดถนนสายแจ้ห่ม - 

ปงดอน ทิศตะวันตกจดถนนล าปาง – แจ้ห่ม  - วังเหนือ    

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เข้าโครงการ  คมภ. 1 รุ่น 4  เมื่อปี พ.ศ. 2521 ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น เมื่อปี  พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2526 ได้รับรางวัลพระราชทานในปี  พ.ศ. 2527 และกรมสามัญ
ศึกษาได้อนุญาต ให้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการเปิดสอนวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เมื่อปีการศึกษา 2535 และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ในด้าน
งบประมาณ  ตามแผนการจัดการศึกษาเพ่ือการก่อสร้างอาคารเรียน ปี พ.ศ. 2515 อาคารเรียนหลังแรก (2 ชั้น) คือ “อาคาร
พิเชฐเมธา” ความหมายคือ ความรู้อันประเสริฐ ปี พ.ศ. 2520 อาคารเรียนหลังที่สอง (3 ชั้น) คือ “อาคารพิชชารัตน์” 
ความหมายคือ ความรู้ประดุจแก้วอันมีค่า ปี พ.ศ. 2542 อาคารเรียนหลังที่สาม 324  ล/41 (หลังคาทรงไทย) จ านวน 1 หลัง 
วงเงินงบประมาณ 20  ล้านบาท คือ “อาคารราชาปกเกศ”  ความหมายคือ บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกเกล้า
ปกกระหม่อมปี พ.ศ. 2544 อาคารอเนกประสงค์หอประชุมโรงอาหาร แบบ 101 ล/27(พิเศษ) คือ “อาคารภัทรคุณ” 
ความหมาย คือ เจริญด้วยความดี  อาคารศูนย์ภูมิปัญญา “อาคารอดุลปัญญา”  ความหมาย คือ ปัญญาอันประมาณไม่ได้  
ปัญญาที่นับไม่ได้  ปัญญาอันมีค่ายิ่ง  ปี พ.ศ. 2550  ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ  20,800,000 บาท  คือ “อาคารเทิดราชัน”  ความหมายคือ  การ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
อาคารเรียนให้เพียงพอต่ออัตราการเพ่ิมขึ้นของนักเรียนในปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ด าเนินการจัด

กลุ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 

 



 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ) 
3. แผนการเรียนภาษาจีน-ธุรกิจ  
4. แผนการเรียนอุตสาหกรรม-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ-สาขาผลงานผลิตภัณฑ์ 
5. แผนการเรียนอุตสาหกรรม-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-สาขางานก่อสร้าง 
6. แผนการเรียนอุตสาหกรรม-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
7. โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 

  

ปีการศึกษา 2563 มีการจัดห้องเรียนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น =  6 : 6 : 6 ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (สามัญ) =  5 : 6 : 6 และทวิศึกษา จ านวน 3 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 39  ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 1,139  คน 

ข้าราชการครู 58  คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน รวม

บุคลากรทั้งหมด 1,206 คน มี นายบุญสง   นาละออง  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สัญลักษณ์โรงเรียน 

 

อักษรย่อ จ.ว. คือ แจ้ห่มวิทยา อยู่ใต้พระธาตุวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา เสมือนหนึ่ง

เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่

ชาวโลก 

 

อักษรย่อโรงเรียน “จ.ว.”  

คติพจน์ของโรงเรียน   

     “อสาธ   สาธุนา  ชิเน”      

 “พึงชนะความชั่วด้วยความดี” 

ปรัชญาของโรงเรียน 

  “การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม เพื่อน าสังคม พัฒนาตนสู่ศักยภาพความเป็นพลโลก” 

 

 



 

สีประจ าโรงเรียน 

 “แดง - ขาว คือ กล้าคิด กล้าท า มีคุณธรรมประจ าใจ” 

สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ มีคุณธรรม 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

วันที่ 13 กรกฎาคม   



 

แผนผังโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 



 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
  นายบรรจง  สอนสมบูรณ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2.1 นางกนกกร    กอไธสง    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.2 นายจักรินทร์    จอมแก้ว    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กลุ่มอ านวยการและ   
                                                          กลุ่มบริหารทั่วไป 
 2.1 นายพิทักษ์    สร้อยศิริกุล   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3. หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบริหาร 
3.1 นายตระกูลพันธ์ กันไว  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

3.2 นางสายพิณ กันไว  ต าแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

3.3 นายสุรกิจ อุปนันท์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4 นายสงัด   ปลุกเสก    ต าแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

3.5 นายอุเทน   ระวังวงศ์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3.6 นางสายชล     วันมหาใจ ต าแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3.7 นางสาวนงลักษณ์    สิทธิบุญ    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

3.8 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง   ต าแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

4. หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.1. นางถวิล มิ่งสมร        ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
4.2. นายพิษณุ  ปิจดี  ต าแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
4.3. นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4.4. นายอุเทน ระวังวงศ์  ต าแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4.5. นายเอกณัฐฎ์ ใจลา  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.6. นางสมร ดีพัฒนกุล   ต าแหน่ง   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.7. นางกฤติกา สืบสุติน        ต าแหน่ง หน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.8. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว      ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.9. นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ       ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.10. นายวสันต์ อุดถาน้อย    พนักงานราชการ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.11. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
4.12. นายสรภูมิ เจียงสงวน   ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
4.13. นายจ ารัสชาติ ไชยวุฒิ       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
4.14. นายบริหาร วันตัน      ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 



 

4.15. นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
4.16. นางสายชล วันมหาใจ  ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
4.17. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย  ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

๑. นายพงศ์พันธุ์ จีราพันธุ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายประภาส  ทองใบ  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายวัชรพงษ์     อินทรชิต  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางเพ็ญศรี สมร่าง  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายคฑาวุฒิ แข็งแรง  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชัชวาลย ์ เสมอวงค์ติ๊บ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. พ.ต.ท.มงคล ดีพัฒนกุล กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญสงฆ์ แข็งแรง  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๙. นายเลาสาร       แซ่จ๋าว  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๐. นายจรัญ รูปสะอาด กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๑. พระมหาประยูร รวิวังโส  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
๑๒. บาทหลวงบรูโน  รอสซี่  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
๑๓. นางยุพิน วรรณารักษ์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๔. นายเสกสรร กาวินชัย  กรรมการผู้แทนครู 
๑๕. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

ข้อมูลคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

๑.  นายพงศ์พันธุ์    จีราพันธุ์    นายกสมาคมผู้ปกครองและครูแจ้ห่มวิทยา 
๒. นายบรรจง    สอนสมบูรณ์ อุปนายกคนที่ 1 ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๓. นายธนวัฒน์    ละออ  อุปนายกคนที่ 2 ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
๔. นายบุญชู        อ้ึงธนนันท์ อุปนายกคนที่ 3 รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๕. นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ เหรัญญิก           ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๖. นางวิลาวัณย์        สายหยุด ผู้ช่วยเหรัญญิก ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๗. นางจันทร์จิรา       กลิ่นหอม ผู้ช่วยเหรัญญิก    กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
๘. นางณัฐรดา          ระวังวงศ์ นายทะเบียน       ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๙. ร.ต.ต.ประกาศิต     ล าขาว  ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑๐. นายชุติพันธ์          อาวรณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑๑. นายประสิทธิ์         จิตไว  ผู้ช่วยนายทะเบียน   กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑๒. นายรัฐศาสตร์        พรคุณวุฒิ ผู้ช่วยนายทะเบียน   ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 



 

 
๑๓. นางสายชล       วันมหาใจ ผู้ช่วยปฏิคม            ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๑๔. นางสายพิน      วิจิตรจรัสแสง ผู้ช่วยปฏิคม            ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  
๑๕. นางสาวพัชรีญา       ต้องรักชาติ ประชาสัมพันธ์       ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๑๖. นางภัญฑีรา       มีชื่อ  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑๗. นางวชิรานุช       ชุมพู  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๑๘. นางสาวบุณยาพร      เตชะลือ สาราณียากร            ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๑๙. นางอลิสา       หมายมั่น ผู้ช่วยสาราณียากร     กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒๐. นายรวี        หมั่นท า เลขาธิการ               อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๒๑. นายอุเทน         ระวังวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ         ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๒๒. นางพัชราภรณ์       ศรีทิบุญยืน ปฏิคม                   กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒๓. นายพงศธร           รักสัตย์  ผู้ช่วยปฏิคม            กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    
๒๔. นางนิตยา      จักรดี  ผู้ช่วยปฏิคม            กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒๕. นางบัวหลั่น      อุ่นจันทร์ตา ผู้ช่วยปฏิคม            กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒๖. นายกมล      สมบูรณ์ญา ผู้ช่วยปฏิคม            กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒๗. นายเลาสาร      แซ่จ๋าว ผู้ช่วยปฏิคม            กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒๘. นางมะลิวัลย์      แซ่ซั่น  ผู้ช่วยปฏิคม            ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๒๙. นางศิริเพ็ญ        มณีวรรณ์ กรรมการ        กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๓๐. นางกาบจันทร์        สวยฉลาด กรรมการ        กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๓๑. นางมณฑิตา          เปล่งใส กรรมการ                 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๓๒. นางค าสุข            กิตตินภาดล   กรรมการ        กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๓๓. นายไพรัตน์          ประวันนา กรรมการ        กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๓๔. นายนคร              ไหวพินิจ กรรมการ        กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๓๕. นายธวัช                ทิยะ กรรมการ        กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

ข้อมูลคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

๑. นายนภปนนท์       สุรินทร์โท  นายกสมาคม 
๒. นายวัชรพงษ์            อินทรชิต  อุปนายกคนที่ 1 
๓. นายประสิทธิ์       ประสม  อุปนายกคนที่ 2 
๔. พ.ต.ท.จรัล       จารุเนตรรัศมี อุปนายกคนที่ 3 
๕. นางสายพิน      วิจิตรจรัสแสง  เลขานุการ 
๖. นางสาวบุณยาพร      เตชะลือ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวทิพวรรณ      นันทะสี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางสาวนงลักษณ์      สิทธิบุญ  เหรัญญิก 



 

๙. นางวิลาวัลย์      สายหยุด  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
๑๐. นางณัฐรดา  ระวังวงค์  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
๑๑. นายตระกูลพันธ์ กันไว   นายทะเบียน 
๑๒. นางเสาวณยี์ รักมิตร  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๑๓. นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๑๔. นางสายชล วันมหาใจ  ปฏิคม 
๑๕. นางกฤติกา สืบสุติน  ผู้ช่วยปฏิคม 
๑๖. นางสาวสุมาลี มูลค า  ผู้ช่วยปฏิคม 
๑๗. นายคทาวุธ กิตยานุรักษ์  ผู้ช่วยปฏิคม 
๑๘. นายนราวุฒิ ประไพ  ผู้ช่วยปฏิคม 
๑๙. นายอดิศักดิ์   ปลายนา  ผู้ช่วยปฏิคม 
๒๐. นายสงัด ปลุกเศก  ผู้ช่วยปฏิคม 
๒๑. นายเสกสรร กาวินชัย  กรรมการ 
๒๒. นายเดชณรงค์ ตันชะ  กรรมการ 
๒๓. นายบรรจง เตชะสืบ  กรรมการ 
๒๔. นางสาวอรวรรณ ตะเวที  กรรมการ 
๒๕. นายสงกรานต์ ล่ างาม  กรรมการ 
๒๖. นายสุวิทย์ กันธิยะ  กรรมการ 
๒๗. นายด ารงค์ ศิริเพชรปราณี  กรรมการ 
๒๘. นางอัษฎาภรณ์ เคร่งครัด  กรรมการ 
๒๙. นางอนงค์ ปัญญาวงค์  กรรมการ 
๓๐. นางสมร ดีพัฒนกุล  ประชาสัมพันธ์ 
๓๑. นายวรวุฒิ มานะท า  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๓๒. นายคฑาวุธ แข็งแรง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๓๓. นางถวิล มิ่งสมร  สาราณียากร 
๓๔. นางสาวกุณชนิกานต์    วางมือ  ผู้ช่วยสาราณียากร 
๓๕. นางสาวไพลิน สุมา   ผู้ช่วยสาราณียากร 



 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

  นายบรรจง   สอนสมบรูณ์ 

นายจกัรินทร์ จอมแกว้ 



 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 

 

จ านวนครูและบุคลาก ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนแจห้่มวิทยามีจ านวนครูและบุคลากร ดังนี ้

 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 84 91 175 29.17 
ม.2 6 106 105 211 35.17 
ม.3  7 110 115 225 32.14 
รวม 19 300 311 611 32.16 
ม.4 8 40 102 142 17.75 
ม.5 9 57 119 176 19.55 
ม.6 8 56 76 132 16.50 
รวม 25 153 297 450 18.00 

รวมทั้งหมด 44 453 608 1,061 24.11 

ชาย หญงิ
ไมม่วีทิย

ฐานะ

ช านาญ

การ

ช านาญ

การ

พเิศษ

เชีย่ว

ชาญ

ต า่กวา่

ปรญิญาตรี

ปรญิญา

ตรี

ปรญิญา

โท

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 3 1 4 2 2 4 4 4

ครู 24 33 57 9 29 18 1 57 27 30 57

พนักงานราชการ 3 2 5 5 5 4 1 5

ครอูตัราจา้ง 1 5 6 6 6 6 6

วทิยากรการสอน 3 1 4 4 4 4 4

ลกูจา้งประจ า 1 1 1 1 1 1

เจา้หนา้ทีธ่รุการ 1 1 1 1 1 1

ลกูจา้งชัว่คราว 5 15 20 20 20 17 3 20

รวม 40 58 98 46 31 20 1 98 18 45 35 98

วฒุกิารศกึษา

รวม
ประเภทบคุลากร

จ านวนบคุลากร (คน)

หมายเหตุ
เพศ

รวม รวม

วทิยฐานะ



 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
        อาคารเรียน     จ านวน      4 หลัง   
  อาคารประกอบ     จ านวน          10     หลัง 
 อาคารหอประชุม  จ านวน  1  หลัง   
  ส้วม        จ านวน   5    หลัง 
 สนามฟุตบอล        จ านวน   1     สนาม 
  สนามบาสเก็ตบอล      จ านวน  1     สนาม   
  สนามวอลเลย์บอล     จ านวน   1  สนาม   

ภาค

เรยีนที่ 1

ภาค

เรยีนที่ 2

ภาค

เรยีนที่ 1

ภาค

เรยีนที่ 2

ภาค

เรยีนที่ 1

ภาค

เรยีนที่ 2

ภาคเรยีน

ที่ 1

ภาคเรยีน

ที่ 2

ภาคเรยีน

ที่ 1

ภาคเรยีน

ที่ 2

ภาคเรยีน

ที่ 1

ภาคเรยีน

ที่ 2

รายวชิาพืน้ฐาน
หน่วยกติ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ชัว่โมง 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40
หน่วยกติ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ชัว่โมง 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
     วทิยาศาสตร์ หน่วยกติ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5

ชัว่โมง 60 60 60 60 60 60 60 - 60 60 - 60
หน่วยกติ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ชัว่โมง 20 20 20 20 20 20 20 20 20

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
     สงัคมศกึษา หน่วยกติ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ชัว่โมง 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40
หน่วยกติ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ชัว่โมง 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
หน่วยกติ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 -

ชัว่โมง 40 40 40 40 40 40 40 40 40

หน่วยกติ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0

ชัว่โมง 40 40 40 40 40 40 40 40 40

หน่วยกติ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0.5 - 0.5 -

ชัว่โมง 20 20 20 20 20 20 20 20 20

หน่วยกติ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ชัว่โมง 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40

หน่วยกติ 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 7.5 6.0 7.0 7.0 6.0 7.5

ชัว่โมง 440 440 440 440 440 440 300 240 280 280 240 300

รายวชิาเพิม่เตมิ
วชิาเพิม่เตมิ หน่วยกติ 3.5 4.5 4.5 3.5 4.0 4.0 8.5-10.0 9.5-10.5 10.0-11.0 10.0-11.5 10.0 9.0-10.0

ชัว่โมง 140 180 180 140 160 160 340-400 380-420 400-440 400-460 400 360-400

หน่วยกติ 14.5 15.5 15.5 14.5 15.0 15.0 15.5-17.5 15.5-16.5 17.0-18.0 17.0-18.5 16.0 16.5-17.5

ชัว่โมง 580 620 620 580 600 600 620-700 620-660 680-720 680-740 640 660-700

100 100 100 100 100 100 60 60 60 60 60 60

120 120 120 120 120 120 - - - - - -
- - - - - - 100 100 100 100 100 100

800 840 840 800 820 820 780-860 780-820 840-880 840-900 800 820-860

รายวชิา

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด

เวลาเรยีนกจิกรรมพัฒนาผู ้เรยีน (ชัว่โมง)
เวลาเรยีนกจิกรรมลดเวลาเรยีนฯ (ชัว่โมง)
เวลาเรยีนกจิกรรมเพิม่เตมิ (ชัว่โมง)

1,560-1,680 1,680-1,780 1,620-1,660

4,920 4,860-5,120

1,640 1,640

รวมวชิาพืน้ฐาน

รวมรายวชิาทัง้หมด

1,640

ภาษาตา่งประเทศ

ศลิปะ

การงานอาชพี

     วทิยาการค านวณเทคโนโลยี

     ประวตัศิาสตร์

สขุศกึษาและพลศกึษา

คณติศาสตร์

ภาษาไทย

เวลาเรยีนเป็นชัว่โมง(หน่วยกติ) ตอ่ปี

มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



 

บ้านพักครู      จ านวน  9  หลัง     
ถังเก็บน้ าและโรงน้ า จ านวน  3 แห่ง   

ข้อมูลและลักษณะของชุมชน 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  พ้ืนที่บริการของโรงเรียนมี จ านวน 7  ต าบล  ดังนี้ 
๑. ต าบลแจ้ห่ม   อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   
๒. ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
๓. ต าบลบ้านสา   อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
๔. ต าบลปงดอน   อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
๕. ต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
๖. ต าบลแม่สุก   อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   
๗. ต าบลทุ่งผึ้ง   อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
ลักษณะชุมชนยังเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  มีจ านวนครัวเรือน 13,483 ครัวเรือนมีประชากร

ทั้งสิ้น  42,410  คนแยกเป็น ชาย 20,602 คน  หญิง 20,808 คน มีเนื้อที่ประมาณ  1,349.121  ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ  843,200  ไร่ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   อ าเภอวังเหนือ   จังหวัดล าปาง    
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อ าเภองาว และอ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   อ าเภอเมืองล าปาง   จังหวัดล าปาง    
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 
 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้ล้อมรอบ มีที่ราบลุ่ม  บริเวณที่ราบใกล้แม่น้ าเป็นบางส่วน แม่น้ าส าคัญ

ของอ าเภอแจ้ห่ม คือ แม่น้ าวัง แม่น้ าสอย และแม่น้ ามอญ  มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 76 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อาชีพ

ส่วนใหญ่ประชากรทั้งหมด  ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง

ทั่วไปและค้าขาย อาชีพเสริมได้แก่ การท าผักกาดดอง การแปรรูปใบยาสูบ การท าหัตถกรรมในครัวเรือน มีโรงงาน

ปูนซีเมนต์ไทย 1 แห่ง มีการท าเหมืองดินขาว 2 แห่ง ฯลฯ ด้านการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 62 

หมู่บ้าน 3 เทศบาลต าบล 5 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษามีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 1 แห่ง 

วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา 35 แห่ง ด้านพาณิชย์  มีร้านจ านวน 166 ร้าน สถานีบริการน้ ามัน

ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ตลาดสด 8 แห่ง  ธนาคาร 2 แห่ง  สหกรณ์ 3 แห่ง ด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 10 แห่ง คลินิก 3 แห่ง  ร้านขายยา  3 แห่ง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีจ านวนนักเรียน 1,139 คน  จ านวน 39 ห้อง  

จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงาน ก.ค.ศ.) 

 



 

ลักษณะการปกครองท้องที่ 

การปกครองท้องที่อ าเภอแจ้ห่มประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8  แห่ง ได้แก่ 
๑.  เทศบาลต าบลแจ้ห่ม   ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลแจ้ห่ม 
๒.  เทศบาลต าบลบ้านสา   ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลบ้านสาทั้งต าบล 
๓.  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง   ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุ่งผึ้งทั้งต าบล  
๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่สุกท้ังต าบล 
๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเมืองมายทั้งต าบล 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลปงดอนทั้งต าบล 
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลวิเชตนคร ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวิเชตนครทั้งต าบล 
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม     ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแจ้ห่ม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลแจ้ห่ม) 

ผลการด าเนินงาน 

      ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินโดยรวม ยอดเยี่ยม 

   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.90 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.46 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    



 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ              
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ               
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา                  
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.01 ดี 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                (√) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
             “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของความเปน็ไทย” 
 
   
 
 
ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชากรวัย
เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย  
12 ประการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนน้การมี
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรบัผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการ
จัดการศึกษา 

 

 
 
นักเรียนก่อน

ประถมศึกษา     

มีพัฒนาการที่

เหมาะสมตามช่วง

วัยและไดส้มดุล 

และนักเรียนระดบั

การศึกษาขั้น

พื้นฐานทุกคนมี

พัฒนาการ

เหมาะสมตามช่วง

วัยและมีคุณภาพ 

ประชากรวัยเรียน

ทุกคนได้รับโอกาส

ในการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพ

และเสมอภาค 

 

ครู ผู้บริหาร

สถานศึกษาและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาอื่นมีทักษะที่

เหมาะสมและมี

วัฒนธรรมการ

ท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ ์

 

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและ

สถานศึกษา       

มีประสิทธิภาพ

และเป็นกลไก

ขับเคลื่อน

การศึกษาขั้น

พื้นฐานการศึกษา

สู่คุณภาพ

มาตรฐานระดับ

สากล  

สพฐ. บูรณาการ

การท างานเนน้

การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมกระจาย

อ านาจและความ

รับผิดชอบสู่

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและ

สถานศึกษา 

พื้นที่พิเศษได้รบั

การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

เป็นพิเศษ 

 

 

 

1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2.การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการ

บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.การพัฒนาคุณภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4.การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

 

 

วิสัยทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 

 

    

จุดเน้นด้านผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

2. สร้างการมสี่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ  

ผู้เรยีน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

4. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

1. ลดภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนรู้ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ

ด้านการจดัการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู 

ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาผูบ้ริหาร

สถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล4. 

เสรมิสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 

เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ ์

5. ส่งเสรมิ สนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความ

เป็นครู การเป็นครมูืออาชีพ และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะ

บุคคล และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรร

หา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ

โรงเรียนและชุมชน 

จุดเน้นด้านการบรหิารจดัการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการศึกษา 

2. ส่งเสรมิเครือข่ายและการมสี่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ 

3. ส่งเสรมิการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อ

พัฒนานโยบายและเป็นฐานในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพืน้ท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา 

4. ส่งเสรมิส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีความ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

5. ส่งเสรมิการบริหารจดัการศึกษาในพื้นที่

พิเศษและระดับต าบล 

จุดเน้นการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ การศึกษา โดยการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

         1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ ประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

         2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพฒันาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้ ทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวิต  ทักษะวชิาชีพ คุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21  

         3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

         4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รบับริการทางการศึกษาอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม  

         5.  ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs)  

         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

         1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวยั มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรบัตัวเปน็พลเมืองและพลโลกที่ดี  
         2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นที ่ ห่างไกลทุรกันดารได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เทา่เทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสูส่ากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจติวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวชิาการ และมีทกัษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตอบสนองผู้เรียนเปน็รายบุคคล เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
         4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง วิชาการ มีส านึกความ
รับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
         5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาระดับพืน้ที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวตักรรม  
        6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 

วิสัยทัศน์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

พันธกิจ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เป้าประสงค์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 



 

   วิสัยทัศน์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

     พันธกิจ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

เป้าประสงค์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

 

          

 กลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง  

 กลยุทธ์ที่ 2   การจัดการศึกษาเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เปน็มืออาชีพ  

 กลยุทธ์ที่ 4   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

 กลยุทธ์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์ที่ 6   การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
       

 

“โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ
มาตรฐานสากล” 

 

 

 “จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้  
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล” 

 

 

1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา คา่นิยมพื้นฐาน 12 ประการ  
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มคีุณภาพ และได้มาตรฐาน 

5. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสิง่แวดล้อม 
 

  

 

 

กลยุทธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 



 

วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

ค่านิยมหลักของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

                                     กลยทุธ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่านิยมพืน้ฐาน 
 12 ประการ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีความพร้อมส าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

             

“การท างานเป็นทีม” 

ค าอธิบาย CWS 
C  = Creative Thinking   สร้างสรรค์ 
W = Wisdom     มีปัญญา รอบรู ้
S  = Service Mind    มีจิตบริการ 

 

 

 

“พัฒนานวัตกรรม  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์” 

 

 

 

 

 



 

อัตลักษณ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

เอกลักษณ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

สมรรถนะหลักของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

    

1. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารทุกฝา่ย โดยก าหนดเป้าหมาย 
การด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน และมีการประชุมหารือ โดยให้บคุลากรทุกคนมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น  
การรับทราบการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมกีารสอดแทรกวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการด าเนนิงาน 
ของโรงเรียน อย่างต่อเนื่องตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม พัฒนาการเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
  2. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเปน็องคก์รที่มีวัฒนธรรมและคุณภาพมกีารส่งเสริมการท างานเปน็ทีม สนับสนนุการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร การน าเสนอผลงานทางวิชาการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมมีการจัดการความรู้และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
ภายใต้การประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานรบัรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ส่งผลให้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

3. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยามบีุคลากรที่มีคุณภาพ บุคลากรสายปฏบิัติการสอนมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกและ
มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีจิตส านึกที่ดตี่อการให้บริการ พัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างตอ่เนื่องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับ
การท างาน มีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
 

 

                                                  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 

 

 

 

                 “โรงเรียนสืบสานภูมปิญัญาท้องถิ่น” 



 

ภารกิจ  

      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี ภารกิจใน

การจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) และ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) โดยใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาชาติพ.ศ. 

2560 – 2579  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบ   
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2 ทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับ  
       การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปกป้องจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

2.2 สถาบันการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สร้างผลผลิต มูลค่าเพ่ิมทาง   

      เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยในศตวรรษท่ี 21  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ  

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร 3.4 แหล่ง

เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 3.6 ระบบการ  

      ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 3.7 ครู อาจารย์    

      และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  



 

   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาทีทีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุก ช่วงวยั 4.3 ระบบ  
      ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

          5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
                สิ่งแวดล้อม  
          5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา  

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ 
     สามารถตรวจสอบได้  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แตกต่างกันของ  
      ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
6.5 ระบบการบริหารงานบุคคล 
      ของครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ 
      อย่างเต็มศักยภาพ 

 8. ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  มีผลการด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจและ 
วัตถุประสงค์ จ านวน 59 โครงการ 92 กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563  มีนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ดังนี้  
8.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 225 คน จบหลักสูตร  218 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88  
8.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 132 คน จบหลักสูตร 132 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
8.3 เด็กพิการเรียนร่วม จ านวน  34  คน  
8.4 เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา (ฐานะยากจน) ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน 321 คน 
8.5 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
8.6 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ   จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 

 



 

ส่วนที่ 2 

    นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564  

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาคมได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวด าเนินการในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีงบประมาณ 2564 นี้ นอกจากโรงเรียนจะมี ภาระหน้าที ่ใน

การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

แล้ว แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการ ตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะแรกของโรงเรียน (ปีงบประมาณ  (2563– 

2565) นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนองต่อนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ สมศ. จากการ ประเมินคุณภาพการศึกษา

จากหน่วยงานภายนอกรอบ 2 นอกจากนี้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาในฐานะ องค์กรที่รับผิดชอบการจัดการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียน

ในฝัน”  

        จากผลประเมินสถานภาพโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

(SWOT Analysis) ของโรงเรียนนั้น ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์การ 

ด าเนินงาน ดังนี้ 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์         

 “โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และภาคีเครือข่าย ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมความเป็นไทย” 

 

 

 



 

พันธกิจ  

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
      และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนด้านการน าเสนอ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย 
4. พัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตัล มา

ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนารูปแบบวิธีการที่จะส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย 

กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล 
 

 เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีผลการพัฒนาการของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  

2. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ 
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาด้านทักษะการน าเสนอ การ
อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น  

3. นักเรียนทุกคนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย 
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ครมูีสร้างเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ภาคี

เครือข่าย กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล 
8. สถานศกึษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 



 

9. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการการมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ 

และหลักธรรมาภิบาล  

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม

พัฒนาส่งเสริม  จุดเด่น  โอกาสและการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ มีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กันของ K - Knowledge   P-Process   A – Attitude  และต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการสอนโดยตรง  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะสม

กับสภาพวิชาและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 3.  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ /โครงการ/ E-Learning /CAI / การปฏิบัติงานจริง/ประสบการณ์

ตรง/Active Learning 

 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 5. มีกระบวนการ  วางแผน  จัดท าโครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการแก้ปัญหานักเรียนโดย

การวิจัยในชั้นเรียน 

 6. มีกระบวนการก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 

 7. การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 



 

 8. จัดหาสื่อ  นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน 

 9. จัดบริการสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการและให้บริการความรู้  

ค าแนะน าในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 

 10. จัดท าสถิติการใช้บริการต่างๆ  และประเมินผลการใช้ คุณภาพของการบริการ 

 11. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวางระบบวงจรคุณภาพของเดมม่ิง 

 12. จัดรูปแบบการให้บริการชุมชนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น  งานกีฬา  งานประเพณี ฯลฯ 

 

4.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. การด าเนินงานตามแผน ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 37 โครงการ 

(179 กิจกรรม) แยกตามกลยุทธ์ได้ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 

7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการงงานอาชีพ 

8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

9. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

11. โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความส านึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอพียง 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
3. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. โครงการส่งเสริมและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ 
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของกิจกรรม บริการเทคโนโลยี   
    สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6. โครงการด าเนินการเกี่ยวกับค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
7. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. โครงการสเริมสร้างคุณลักษณะด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการการมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและ
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการสนับสนุนการบริการจัดการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ                
3. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มอ านวยการ 
4. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูโภค งานยานพาหนะ และงานอัดส าเนา  
5. โครงการจ้างครู วิทยากรที่มีคว่ามเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะและบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
6. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. โครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ  
โครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  
- ไม่มี  

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 3.1 การใช้จ่ายงบประมาณพ้ืนฐาน  

รายการ ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 
๑. ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 796,128.43 203,871.57 79.61 
๒. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 200,000 135,378.61 64,621.39 67.68 



 

3.2 การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ โครงการ เงินที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย คงเหลือ คิดเป็น
ร้อยละ เงินงบ 

ประมาณ 
เงินอ่ืนๆ 

1 โครงการสนบัสนนุการบริหารจดัการศึกษา 290,000 - 290,000 - 100 
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 94,000 - 93,074 926  

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  

102,500 - 47,400 2,600 99.01 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์    1,062,709 - 1,050,098 12,611 98.81 

5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

110,000 - 106,864 3,136 97.15 

6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

53,000 - 52,100 900 98.30 

7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 150,000 - 145,000 5,000 96.67 

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงาน
อาชีพ 

110,000 - 108,900 1,100 99.00 

9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

100,000 - 62,984 37,016 62.98 

10 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 132,000 - 132,000 - 100 

11 โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 

1,251,800 - 1,116,104 135,696 89.16 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 660,000 - 194,050 495,950 29.40 

13 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 115,000 - 101,036 13964 87.86 

14 โครงการพัฒนางานแนะแนว 210,000 - 188,004 21,996 89.53 

15 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

553,000 - 365,130.9 187,869.1 66.03 

16 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของกิจกรรมบริการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

350,000 - 318,461.06 31,538.94 90.99 



 

ผู้เรียน 
17 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 

 

50,000 - 36,136 13,864 72.27 

18 โครงการพัฒนากระบวนการบรหิารและการ
จัดการกลุ่มอ านวยการ 

140,000 - 127,023 12,977 90.73 

19 โครงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค งาน
ยานพาหนะ 
และงานอัดส าเนา 

2,561,364 - 1,035,004.09 1,526,359.91 40.41 

20 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 475,000 - 122,950.61 177,049.39 25.88 
21 โครงการด าเนินการเกี่ยวกับค่าหนังสือเรียนค่า

อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตามนโยบายสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2,482,523 - 1,902,460 580,063 76.63 

22 โครงการจ้างครู วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร 

7,888,993 - 2,154,471 5,734,522 27.31 

23 โครงการพัฒนากระบวนการบรหิารและการ
จัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

107,000 - 106,997 3 99.99 

24 โครงการพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 

110,500 - 86,663 23,837 78.43 

25 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์

378,000 - 326,600 51,400 86.40 

26 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการพัผมนา
คุณลักษณะผู้เรียน 

53,000 - 52,325 675 98.73 

27 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านสุขภาพ 
อนามัยของนักเรียน 

240,000 - 155,795 84,205 64.91 

28 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

95,000 - 86,200 8,800 90.74 

29 โครงการส่งเสริมและเทิดทนูพระมหากษัตริย์ 15,500 - 15,500 - 100 

30 โครงการประสานและพัฒนาเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนปละท้องถิ่นชว่ยเหลือดูแล
นักเรียน 

15,000 - 8,600 6,400 57.33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 โครงการจัดท าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน                        
ที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

828,600 - 589,200 239,400 71.11 

32 โครงการพัฒนากระบวนการบรหิารและการ
จัดการกลุ่มบริหารทั่วไป 

228,500 - 227,421 1,079 99.53 

33 โครงการพัฒนางานอนามัยและโภชนาการ 142,000 - 89,792 52,208 63.23 
34 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 41,000 - 41,000 - 100 

35 โครงการพัฒนาโภชนาการโรงอาหาร 310,000 - 287,049 22,951 92.60 
36 โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์ 120,000 - 120,000 - 100 
37 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 638,789 - 572,696.92 66,092.08 89.65 



 

บทที่ 4 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

      สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียน

แจ้ห่มวิทยา  พอสรุปได้ดังนี้ 

        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

ด้านปริมาณ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีหลักสูตรทีไ่ด้
มาตรฐานและสอดคล้องกบั
หลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
-นักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ร้อยละ 100 มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ
ด้านคุณภาพ 
- ครุและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
- นักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีหลักสูตรทีไ่ด้
มาตรฐานและสอดคล้อง
กับหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
-ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
ชาต ิ

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

2.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ์

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
การประเมินตามหลักสตูร 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 

นักเรียนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านการประเมินตาม
หลักสูตรและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนและมีผล
การเรียนที่ดีขึ้น 

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 



 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ด้านปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 86 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยีมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อยา่ง
คล่องตัวและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ มีวัสด-ุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการสอน 
- น ักเรียนร้อยละ 86 
เรียนรู้ผ่านการสอนโดย
กิจกรรมและสื่อที่มีคุณภาพ
และหลากหลายส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 86 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯมีการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 
 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

4.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

ด้านปริมาณ 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-นักเรียนมีความภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯ 
สูงขึ้น 

ร้อยละ 84 ของครูใน
กลุ่มสาระฯมีพฒันาการ
เรียนการสอน 
- ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของวิถี  
วัฒนธรมและประเพรี
ของท้องถ่ิน 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 



 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาสูงขึน้ 
-วัสดุอุปกรณ์กีฬาเพียงพอต่อ
การเรียนและการฝึกซ้อมกีฬา 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง
และมีทักษะการเลน่กีฬา 

-นักเรียนร้อยละ 95 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สูงขึ้น 
- มีอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อการออก
ก าลังกายและการ
แข่งขันอย่างเพียงพอ 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

6.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะ 

ด้านปริมาณ 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ร้อยละ 100 ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาสื่อและ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาให้มีความรู้
และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการศึกษา 
สามารถพัฒนาด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีทักษะทาง
ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
 

ร้อยละ 94 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะมี
การจัดการเรียนการสอน
ศิลปะอย่างมีคุณภาพ 
 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 



 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

7.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนการงานอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาการอาชีพและวชิา
ช่างอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถและทักษะใน
การเรียนรู้และปฏิบัตงิานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ด้านคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนมีสื่อวัสด-ุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนพียงพอในการจัดการ
เรียนรู ้
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สูงขึ้น 
- นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ด้านการงานอาชีพและวิชา
ช่างอุตสาหกรรม 

 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการเรียนรู้
และปฏิบตัิงานไดต้าม
เกณฑ์ที่ก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

8.โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 85  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรจากเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษาจาก
สื่อที่หลากหลาย 
 

นักเรียนร้อยละ 85  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีเจตคตทิี่ดีต่อ
การเรียนภาษาตา่ง 
ประเทศ 
 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 



 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้นและมีเจตคตทิี่ดีต่อ
การเรียนภาษาตา่งประเทศ 

9.โครงการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 84 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพฒันา
คุณลักษณะผู้เรียน สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การเรียนได้อย่างเปน็
ประโยชน์ และเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของโรงเรียนและ
สังคม 
 

ร้อยละ 84 ของนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านยิมที่พึงประสงค ์
 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 

10.โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
จ านวน 82 คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯทุก
คนได้รับการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้และปลูกฝงัทักษะ
ทางวิทยาศาสตร ์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ฯ ร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และ
ปลูกฝังทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

11.โครงการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ 80 
เข้าร่วมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 80 มีองค์ความรู้
เก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร ์
 
 

ครูและนักเรียนร้อยละ 
90 เข้าร่วมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และดูแล
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
มฐ.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 



 

ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของธรรมชาติและทรัพยากร 
-นักเรียน ครูและบุคลากร
ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
งานสวนพฤกษศาสตร ์

 - นักเรียน ครูและบุคลากร
เพื่อการศกึษามีความพึงอใจ
ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  

           กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ความส านึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพฒันา
คุณลักษณะผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค์ 
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
อย่างเป็นประโยชน์ และ
เป็น 

นักเรียนร้อยละ 95 มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 

2.โครงการส่งเสริมและ 
สนับสนนุการพัฒนาคุณ             
ลักษณะผู้เรียน    

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมและ 
สนับสนนุการพัฒนาคุณ             
ลักษณะผู้เรียนของทาง
โรงเรียน    

ร้อยละ 95 ของนักเรยีน 
เข้าร่วมกิจกรรมของทาง
โรงเรียน และมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 



 

 ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี
ทักษะในการปฏบิัติงาน 
สามารถคิด วิเคราห์และ
สร้างสรรค์เป็นพลโลก ตาม
คุณลักษณะนักเรียนที่ด ี

3.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนจ านวน ร้อย
ละ 95 เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย       
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียน มีความเปน็
ไทยตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ร้อยละ 95 ของจ านวน
ครูและนักเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และมีความเปน็
ไทยตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

3. โครงการส่งเสริมและเทิดทนู
พระมหากษัตริย์ 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนจ านวน ร้อย
ละ 95 เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและเทิดทนู
พระมหากษัตริย์ 
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียน มีความเปน็
ไทยตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ร้อยละ 95 ของจ านวน
ครูและนักเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
และมีความเปน็ไทยตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาใหท้ั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้และทักษะที่จ าเปน็
ตามหลักสูตรของโรงเรียน
แจ้ห่มวิทยา  
-นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

นักเรียนร้อยละ 12 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 

2.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ 90 
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถและ
ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ 
สติปัญญา จากแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 

 
 
 

ครูและนักเรียนร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาหห์้องสมุดเปน็ผู้มี
ความรู้ ความสามารถ
และได้รับการพัฒนาดา้น
ความรู้ สติปัญญา จาก
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 



 

3.โครงการพัฒนางานแนะแนว ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 80 เข้าถึง
บริการแนะแนว 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากงาน
แนะแนวอย่างทั่วถึง  

นักเรียนร้อยละ 80 
เข้าถึงบริการแนะแนว 
มีความพึงพอใจที่ได้รบั
ข้อมูลข่าวสารจากงาน
แนะแนวอย่างทั่วถึง  

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ของกิจกรรม บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
 

ด้านปริมาณ 
บริการงานเครือข่ายให้แก่
นักเรียนจ านวน 1,061 คน 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน 76 คน 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่
มีประสิทธิภาพ  
 

-ร้อยละ 97 ของจ านวน
บุคลากรและนักเรียน
สามารถใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการสืบ
หาข้อมูล 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 
 

5. โครงการด าเนินการเก่ียวกับค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่าเครื่องแบบนักเรียนตาม
นโยบายสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาฯ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน สื่อหนังสือ
เรียน และเครื่องแบบ
นักเรียนที่ดีมีคุณภาพ 
เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการ 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีสื่อหนังสือเรียน 
อปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนที่ดี 
เหมาะสม สามารถน าไปใช้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของจ านวน
นักเรียนมีสื่อหนังสือ
เรียนที่ดีเหมาะสมตรง
ตามหลักสูตร สามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้ด้วยสื่อการ
เรียนรู้ หนังสือเรียนที่ดี 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 



 

6.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง มี
พฤติกรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแลอยา่ง
ทั่วถึง มีพฤติกรรมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

 

นักเรียนร้อยละ 95 
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
มีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 

 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 

7.โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนักเรียนที่พัฒนาสุขภาพ
อนามัย 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ 95 มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
และเป็นหนึง่ไดโ้ดยไม่พึง่พา
ยาเสพติด 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง สมบูรณ์ และเปน็
หนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพ
ติด 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนร้อย
ละ 95 มีสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ และเปน็หนึ่งได้
โดยไม่พึ่งพายาเสพติด 
 

 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
ครูจ านวน 76 คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 95 ผ่านการ
อบรมและพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ   
-ครูมีการน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การศึกษาดูงานมาพฒันา
ตนเองและหน่วยงาน  

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 80 เข้ารับ
การประชุมอบรม ศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 

 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
 

        กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบภิบาลณภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการการมีสว่นร่วม กระจายอ านาจและ 
   หลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษา 

ด้านปริมาณ  
ร้อยละ 95 มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอและพร้อมใช้งานใน
การจัดการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานด้านระบบการ
บริหารและการจัดการทุกกลุ่ม
งานมปีระสิทธิภาพ เรียบร้อย 
ถูกต้อง สะดวกและเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 ของทุกกลุ่ม
งานมีวสัดุและครุภัณฑ์
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานในการ
จัดการศึกษา 

 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ สนองมาตรฐานการศึกษา



 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของสถานศึกษา 

2.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ด้านปริมาณ 
กลุ่มบริการวิชาการร้อยละ 84 
มีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

กลุ่มบริการวิชาการร้อย
ละ 84 มีการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและ
คล่องตัว 
โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 
 

 
3.โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการกลุ่ม
อ านวยการ 
 

ด้านปริมาณ 
กลุ่มอ านวยการร้อยละ 95 มี
วัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอและ
พร้อมใช้งานในการศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานด้านระบบการ
บริหารมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มอ านวยการร้อยละ 
95 มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอและพร้อมใช้
งานในการศึกษาและ 
มีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 
 

 
4.โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณปูโภค งานยานพาหนะ 
และงานอัดส าเนา           

ด้านปริมาณ 
กลุ่มงานอ านวยการร้อยละ 
80 มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอและพร้อมใช้งานใน
การศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
การด าเนินงานด้านระบบการ

บริหารมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของการ
ด าเนินการคา่ใช้จ่าย
ไฟฟ้าเปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

 

5.โครงการจ้างครู วิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
และบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ด้านปริมาณ 
-ครูอัตราจ้างที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จ านวน 
6 คน 
วิทยากรการสอนจ านวน          
3 คน 
ครูชาวต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) จ านวน           
1 คน  

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้องร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจใน
การให้บริการและการ
ปฏิบัติงานการเงนิและ
บัญช ี

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

 



 

ครูอัตราจ้างและเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงานจ านวน 4 คน 
 

 ด้านคุณภาพ 
-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้องปฏิบัติงาน
อย่างมีประสทิธิภาพ 
-ระบบการบริหารและการ
จัดการ งานการเงินของ
โรงเรียนมีประสทิธิภาพเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็วและเป็นระบบ 

  

6. โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ร้อยละ 95 มีรบบการบริหาร
และการจัดการที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ พึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 
ด้านคุณภาพ 

การด าเนินงานด้านระบบ 
การบริหารมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนร้อยละ 95 มี
ระบบการบริหารและ
การจัดการที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ พึงพอใจ
ต้อผู้รับบริการ 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 
 

 

7.โครงการประสานและพฒันา
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และท้องถิ่น 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของนักเรยีน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิน่ 
ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของทางโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมของ
ทางโรงเรียน 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

 

8.โครงการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของกลุ่มบริหาร
ทั่วไป มีระบบการบริหารและ
การจัดการที่คล่องตัวมี

ร้อยละ 95 ของกลุ่ม
บริหารทั่วไประบบการ
บริหาร  และการจัดการ
ที่คล่องตัวมี

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 



 

ประสิทธิภาพพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 

ประสิทธิภาพ พึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ 

 

 ด้านคุณภาพ 
กลุ่มบริหารทั่วไป  มีระบบ
การบริหารที่คล่องตัวมี
คุณภาพ ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

  

9. โครงการพัฒนางานอนามัย
และโภชนาการ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
สุขอนามัยที่ดี  
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีพฤติกรรมใน
การดูแลด้านสุขภาพอนามัย
การป้องกันตนเองจากโรคภัย
ต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีสุขอนามัยที่ดี  
 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
 

10.โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนปูกรณ ์

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของงาน
โสตทัศนปูกรณ์ ให้บริการแก่
นักเรียนและบุคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
งานโสตทัศนูปกรณ์สามารถ
ให้บริการอย่างเพียงพอต่อการ
เข้าใช้บริการ สะดวกต่อการใช้
งานได้อย่างเปน็ปจัจุบนั 

ร้อยละ 95 ของงาน
โสตทัศนปูกรณ์ สามารถ
ให้บริการแก่นักเรียน
และบุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษาได้อย่าง
เพียงพอต่อการเข้าใช้
บริการ 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

11.โครงการพัฒนาโภชนาการโรง
อาหาร 

ด้านปริมาณ 
ผู้ประกอบการร้านค้าและ
ผู้บริโภค ร้อยละ 95 มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบอาหารและเลือก
ซื้ออาหารเบื้องต้น 
ด้านคุณภาพ 
ผู้ประกอบการร้านค้าและ
ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาหารและ
เลือกซื้ออาหารอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า
และผู้บรโิภค มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ประกอบอาหารและ
เลือกซื้ออาหารเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
 

12. โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพนัธ ์

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
ระบบการด าเนินการงาน
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
ให้บริการด้านการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารภายในโรงเรียน 
อย่างมีประสทิธิภาพ  
ด้านคุณภาพ 
ระบบการด าเนินการงาน
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
ด าเนินการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนมีระบบการ
ด าเนินการงาน
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
ให้บริการด้านการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารภายใน
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

 

13.โครงการงานพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิง่แวดล้อม 

ด้านปริมาณ 
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนร้อยละ 95 
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ให้ดีขึ้น  
ด้านคุณภาพ 
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 95 ของอาคาร
สถานที่และสิง่แวดล้อม
ภายในโรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้นพร้อม
กับการใช้งานของ
ผู้รับบริการ 

 

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
มฐ.2 ตวับ่งชี้ที่ 2.2 
มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
 



 

ภายในโรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้
พร้อมกับการใช้งานของ
ผู้รับบริการ 

14.โครงการจัดท าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์การเรียนที่เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของโรงเรียนแจ้ห่ม
วิทยา 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของนักเรียน 
และผู้ปกครองพึงพอใจต่อ
การให้บริการ 
ด้านคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
และโรงเรียนมีเอกลักษณ์ที่
ชัดเจน 
 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน 
และโรงเรียนมี
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน  
นักเรียนและผูป้กครองมี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
 

มฐ.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 


