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บทนำ 
 
ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

 จากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผ่านมา โรงเรียนเมืองมายวิทยา       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มต้น หมายถึงนักเรียน         
มีผลการเรียนระดับ มส ร ๐ ๑ และ ๑.๕ กลุ่มกลาง หมายถึงนักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๒ และกลุ่มสูง นักเรียน        
มีผลการเรียนระดับ ๒.๕ , ๓ , ๓.๕ และ ๔ ซึ่งพบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอยู่ในกลุ่มต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๒ กลุ่มกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๓ กลุ่มสูง 
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๓ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอยู่ในกลุ่มต้น           
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๘ กลุ่มกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๐ กลุ่มสูง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๑  

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนเมืองมาย
วิทยาผ่านโปรแกรม PROFILE ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า มีค่าเฉล่ียต่ำ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ำกว่าของ
จังหวัดลำปาง หมายความว่า ผู้เรียนทุกกลุ่มทำคะแนนได้ต่ำ จึงทำให้ค่าเฉล่ียต่ำ ค่าการกระจายหรือค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานต่ำกว่าค่าสถิติท่ีออกมาในลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ 
ครูผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนทุกคน ครูมีความเช่ียวชาญ ชำนาญในการถ่ายทอด ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ดี และตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มเป็นอย่างดี แต่เนื้อหาการเรียนรู้เป็นมาตรฐาน ตัวช้ีวัดท่ีครูไม่ถนัด 
หรือมีความสับสนในเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน จึงส่งต่อองค์ความรู้ หรือความเข้าใจท่ีผิดให้แก่ผู้เรียน จาก
ปัญหาและสาเหตุข้างต้น ครูควรปรับเปล่ียนวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนท้ังช้ันเรียนเกิดความเข้าใจ           
ในส่ิงท่ีถูกต้องตรงกัน โรงเรียนเมืองมายวิทยาจึงเห็นความสำคัญในการออกแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้กำหนด
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักหรือตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) และผู้รับผิดชอบหลักตามแนวทางการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเมืองมายวิทยา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดยใช้ MUANGMIND Model หมายถึง โรงเรียน
เมืองมายนี้ ท่ีใครๆ ก็รัก ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู ครูรักกัน ชุมชนรักโรงเรียน โดย   
  M –Morality หมายถึง คุณธรรม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  U-Understanding /Unity หมายถึง ความเข้าใจในภารกิจ หน้าท่ี ความสามัคคี มีเอกภาพ 
  A-Academic Achievement หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร 
  N- Network หมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายทางการศึกษา 
  G-Good governance หมายถึง การนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
  M-Mission /Motivation หมายถึง การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจ และการสร้างแรงจูงใจ 
  A-Active/ Attempt หมายถึง การมุ่งมั่น ต้ังใจ ความเพียร พยายาม ในการพัฒนา 
  I-Innovation หมายถึง การพัฒนาและขับเคล่ือนสถานศึกษาด้วยการสร้างนวัตกรรม 
  จากความเป็นมาและสภาพปัญหาข้างต้น โรงเรียนเมืองมายวิทยามีความสนใจในการนำ MUANGMIND  
Model เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
 
 



๒ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดทำเอกสารการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (O-NET) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ และ ๖ 

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (O-NET) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (O-NET) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ร่วมกับ 

สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (O-NET) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โดยคณะครู

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๕. จัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. จัดการกระบวนการเรียนรู้  มีการดำเนินการโดยมีคำส่ังโรงเรียนมอบหมายหน้าท่ีการจัดการเรียนการสอน

ของครูทุกภาคเรียน พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเข้าอบรมพัฒนา ครูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  พัฒนา ส่งเสริมครูวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาจากการเรียนการสอนแล้วหาวิธีการแก้ปัญหาโดย
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

๗. จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน/งานนิเทศ
การศึกษา วางแผนและดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และสรุปผลการดำเนินการ  

๘. จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
ส่งเสริม และพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

๙. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา  
๒. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง  
๓. สมาคมผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง  
๔. สหวิทยาเขต(บุญวาทย์)  
๕. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ ในการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่นักเรียน  
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในการอบรมให้ความรู้และส่งนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๗. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๘. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. อบต.บ้านแลง สนับสนุนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของอบต. 
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ประโยชน์และความสำคัญ 
๑. เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้นำรูปแบบการบริหาร

เมืองมายโมเดลไปพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ในบริบทท่ีหลากหลาย 
๒. บุคลากรได้นำรูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดลไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้จากบุคลากรผ่านการใช้เมืองมายโมเดลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 
๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 

 
เป้าหมายการพัฒนา 

๑. นักเรียนมีผลการทดสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการสอบ (O-NET) 
๓. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดลอยู่ในระดับ 

ดีมาก 
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      ในการจัดทำนวัตกรรม เรื่องการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหาร  

   MUANGMAI MODEL ของโรงเรียนเมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  
โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ศึกษาเอกสารซึ่ง ครอบคลุมถึงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้อง      
ดังต่อไปนี้ 

๑. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
๑.๓ องค์ประกอบของรูปแบบ 
๑.๔ ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
๑.๕ การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
๑.๖ การตรวจสอบรูปแบบ 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา 

  ๓.๑ การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 ๕.การบริหารงานโดยใช้รูปแบบ MUANGMAI MODEL 

๖. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. กรอบแนวคิดการวิจัย 

๑. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ 
๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบ พอสรุปได้ดังนี้  

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖, น. ๙๖๕) 
 ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีกำหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนว ซึ่งเป็นท่ียอมรับแสดงว่าเป็นส่ิงนั้น ๆ   

เช่น รูปแบบบ้าน เป็นต้น 
ทิศนา  แขมมณี (๒๕๕๐: ๒๒๐) ซึ่งกล่าวไว้ว่า รูปแบบ (Model) เป็นรูปธรรมของ ความคิดท่ีเป็น

นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคำอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือ 
แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคล
ใช้ในการสืบเสาะหาคำตอบ ความรู้ ความเข้าใจใน ปรากฏการณ์ท้ังหลาย 

 บุญชม ศรีสะอาด (ออนไลน์) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบต่าง ๆ หรือ 
ตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบาย ลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบ หรือ
กิจกรรมในระบบ 
   รัตนะ บัวสนธ์ (๒๕๕๒: ๑๒๔) ความหมายของรูปแบบจำแนกออกเป็น ๓ ความหมาย ดังนี้ 

 ๑) แผนภาพหรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ียังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน ความหมายนี้
มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเส้ือ เป็นต้น 
   ๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ท่ีรู้จักกันในช่ือ ท่ีเรียกว่า
“Mathematical Model” 



๕ 
 

          ๓) แผนภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบการท างานของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปแบบใน ความหมายนี้บางที
เรียกกันว่า ภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ การสอน รูปแบบการบริหาร 
รูปแบบการประเมิน 
 คัมภีร์ สุดแท้ (๒๕๕๓) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้าง หรือพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึง 
องค์ประกอบสำคัญๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 
ปัญญา ทองนิล (๒๕๕๓) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างท่ีเกิดจาก ทฤษฎีประสบการณ์ การคาดการณ์ 
นำเสนอในรูปแบบของข้อความหรือแผนผัง 
  ณัฐศักด์ิ  จันทร์ผล  (๒๕๕๓ : ๑๒๕) รูปแบบหมายถึง  โครงสร้างโปรแกรม แบบจำลองหรือตัว
แบบท่ีจำลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีส่ิงใดบ้างท่ีจะต้องนำมา
ศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์ หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง 
ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
  มีลี สืบกระแสน (๒๕๕๒ : ๑๐๘ – ๑๐๙) รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจำลอง ของส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม  เช่น  ระบบการปฏิบัติงาน  และรูปแบบท่ีเป็นแบบจำลองของส่ิงท่ีเป็น นามธรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูป แผนภาพหรือเขียนในสมการคณิตศาสตร์ หรือ
สมการพยากรณ์ หรือเขียนเป็นข้อความ จำนวน หรือภาพ หรือแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ 
  กู๊ด (Good, ๑๙๗๓, p. ๓๗๐) กล่าวว่า ความหมายของรูปแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้าง หรือทำซ้ำเป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่ง เป็นตัวแทนของส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัว
ประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม ตามความหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจำลองของ
ส่ิงท่ีเป็น   
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การบริหารการจัดการในรูปแบบ MUANGMAI MODEL 
 MUANGMAI Model หมายถึง โรงเรียนเมืองมายนี้ ท่ีใครๆ ก็รัก ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู ครูรกักัน 
ชุมชนรักโรงเรียน  มีองค์ประกอบดังนี้  
 M : Morality  หมายถึง คุณธรรม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 U : Understanding/Unity หมายถึง ความเข้าใจในภารกิจ หน้าท่ี ความสามัคคี มีเอกภาพ  
 A : Academic Achievement หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร  
 N : Network หมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายทางการศึกษา  
 G : Good  governance หมายถึง การนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน  
 M : Mission/Motivation หมายถึง การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจ และการสร้างแรงจูงใจ  
 A : Active/Attempt หมายถึง การมุ่งมั่น ต้ังใจ ความเพียร พยายาม ในการพัฒนา  
 I : Innovation หมายถึง การพัฒนาและขับเคล่ือนสถานศึกษาด้วยการสร้างนวัตกรรม 
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ผลการดำเนินงาน 
 

การออกแบบแนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนเมืองมายวิทยามีกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบ
MUANGMAI MODEL การพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบMUANGMAI MODEL การพัฒนาคุณภาพท้ังระบบของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการ 

กำหนดปัญหาและความต้องการ จัดลำดับความสำคัญ 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วางแผนออกแบบนวัตกรรมในการบริหารงาน 

นวัตกรรม MUANGMAI MODEL 

อนุมัติใช้เคร่ืองมือนวัตกรรมในการบริหารงาน 

นำสู่การปฏิบัติตามแผนงานของการบริหารงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย 

คุณภาพของนักเรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ตามเปา้หมาย 

การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่มีคุณภาพ 
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 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
  การบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางประจำใจในการบริหารตามโครงสร้างในการ
ทำงาน โดยวางแผนการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร จัดทำคู่มือครู กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียน 
ประชุมช้ีแจง มีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยระบบนิเทศภายใน ท้ังด้านการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าฝ่ายงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดย
โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ดังแผนภาพท่ี ๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
นอกจากนี้ ยังใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การมาลงเวลาปฏิบัติงาน เป็น

ต้น ในด้านของจริยธรรม ฝ่ายบริหารส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบั ติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมด้านจริยธรรมได้แก่ การทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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 การสร้างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 
  โรงเรียนเมืองมายวิทยาจัดการประชุมประจำทุกเดือนเพื่อช้ีแจง หารือในข้อปัญหาการปฏิบัติงาน สรุป
รายงานผลการดำเนินงานนำเข้าสู่การประชุมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาใช้
ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในรอบปีถัดไป โรงเรียนมีวัฒนธรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ในหมู่คณะผ่านการจัด
กิจกรรม ได้แก่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งวัฒนธรรมการถ่ายทอดงานของบุคลากรในโรงเรียน 
เป็นผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ บุคลากร
นำความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการพัฒนาตนเองมาใช้ในการสร้างแนวทางการทำงาน การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับบุคลากร ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์       พันธกิจ และค่านิยม มอบหมายงานให้กับ
บุคลากร แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ มีการกระจายอำนาจในการทำงานโดยส่งเสริมให้บุคลากร
ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานในการจัดกิจกรรมต่างๆ และโรงเรียนมีการจัดการสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี และภูมิ
ทัศน์ให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยให้กับนักเรียน บุคลากร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 

      
ภาพท่ี ๓ การสร้างโรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัล OBEC SWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  (๑) การสื่อสาร 
  ผู้นำระดับสูงมีกระบวนการด้านการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาในลักษณะ Two – way  และชุมชน เกิดความ
เข้าใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้แก่ Line  Facebook  Website เป็นส่ือกลางใน
การส่ือสาร และมีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน  ช้ีแจงและร่วมกันอภิปรายประเด็นความคิดเห็นบางประการ
ในรูปการประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน ประชุม
คณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและอื่น ๆ ตามวาระโอกาสและความ
เหมาะสม  โดยการสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีมุ่งเน้นการทำงานแบบ Team 
Work เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสารและส่ือออนไลน์ได้แก่วารสาร รายงานการประชุม ประกาศ คำส่ัง 
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียนท้ังภายในและภายนอก มีระบบเสียงตามสาย เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และติดตาม
ความเคล่ือนไหวในเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน และการยกย่องชมเชย มอบรางวัล เกียรติบัตร เพื่อเป็นแรงเสริมในการ
ปฏิบัติงาน  เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ และเผยแพร่ต่อชุมชนซึ่งเขียนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ในส่วนของการดำเนินงานของผู้บริหารในด้าน
การส่ือสารมีวิธีการ ดังภาพท่ี ๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 



๑๑ 
 

  ตารางที่ ๑ แสดงการดำเนินงานของผู้บริหารในด้านการสื่อสาร 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือ 
การสื่อสาร 

คร้ัง / จำนวน 
วิธีการสื่อสาร 

พูดคุย เอกสาร คำสั่ง 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
คณะผู้บริหาร ประชุม วันจันทร์ √ √ √ 
กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุม วันจันทร์ √ √ √ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประชุม วันพฤหัสบดี √ √ √ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป ประชุม วันอังคาร √ √ √ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ ประชุม วันพุธ √ √ √ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ / งาน ประชุม วันอังคาร √ √ √ 
ครู / บุคลากรทางการศึกษา ประชุม เดือนละ  ๑ ครั้ง √ √ √ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง      
ประธานนักเรียน ประชุม สัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง √ √ √ 
นักเรียน ประชุม สัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง √ √ √ 
ผู้ปกครอง / ชุมชน ประชุม ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง √ √ √ 
คณะกรรมการสถานศึกษา / ชมรม
ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง 

ประชุม ภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง √ √ √ 

หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประชุม ตามความเหมาะสม √ √ √ 
 
ซึ่งในการดำเนินงานของผู้บริหารในด้านการส่ือสาร ได้แสดงเป็นแผนภาพท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๒ แสดงการส่ือสารและสร้างความผูกพันกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 

เลือกวิธีการในการสื่อสาร 

ฝ่ายบริหาร 

กำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการ

สื่อสาร 
สื่อสารไปยัง

บุคลากร รวบรวม 

เรียบเรียงข้อมูล 

กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ 

Yes 

No 

ติดตามและ
ประเมินผล 

บุคลากรรับทราบ เข้าใจ   
นำไปปฏิบัติ 

C 

A D 

P 

กำหนดวันเวลาในการ
สื่อสาร 



๑๒ 
 

(๒) การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  ผู้นำระดับสูงได้กำหนดนโยบายในการติดตาม กำกับ ดูแล ช่วยเหลือภาระหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ซึ่งเขียนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  โดยการจัดทำแผน
กลยุทธ์  แผนการปฏิบัติราชการ กระตุ้นให้บุคลากรได้ลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้รับผิดชอบ นิเทศติดตาม ดังนี้  
  ๒.๑) ดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแล และการบริหารจัดการ นิเทศติดตามผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหาร ๔ ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
  ๒.๒) ประชุมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวันพฤหัสบดี และจัดกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ 
  ๒.๓) ฝ่ายบริหารจัดการประชุม เพื่อส่ือสารคณะครูด้านนโยบาย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากต้นสังกัด 
  ๒.๔) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เพื่อรายงานและรับฟังข้อมูลความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง  โดยมีกระบวนการปฏิบัติ งานเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร ดังแผนภาพท่ี ๓  
                 ภาพท่ี ๓ แสดงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร 



๑๓ 
 

การนำการบริหารรูปแบบ MUANGMAI MODEL มากำกับดูแลโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
  (๑) ระบบการกำกับดูแลโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการ ตามโครงสร้างการบริหาร โดยมีผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใช้ห ลักธรรมาภิบาล เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ และใช้รูปแบบการบริหารเป็นเลิศ MUANGMAI MODEL ในการขับเคล่ือน ให้เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลท้ังในระดับ
แผนงาน โครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการกำกับดูแลโรงเรียนเมือง
มายวิทยา ดังแผนภาพท่ี  ๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี ๔ แสดงกระบวนการการกำกับดูแลโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ระบบการกำกับดูแล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

คณะกรรมการชมรมศิษยเ์ก่า 

เครือข่ายผูป้กครอง 

 

หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย 

MUANGMAI MODEL 

 



๑๔ 
 

๓. การประเมินและการปรับปรุง  
 ในการประเมินผลการดำเนินการของฝ่ายบริหาร จะได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน การรับนโยบายมาสู่การบริหารงานในโรงเรียนโดยการวาง
แผนการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินจะนำไปสู่การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลและวงจร PDCA ซึ่งในการ
ประเมินผลการดำเนินการท่ีสำคัญในโรงเรียนเพื่อนำผลมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผล  
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม      
   

 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ที่สำคัญ 

ผู้ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน การนำผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

๑. งบประมาณและ
การเงิน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี โปร่งใส
เป็นปัจจุบัน 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  หน่วยตรวจสอบภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การบริหารพัสดุถูกต้อง
โปร่งใสเป็นปัจจุบัน 

๓. บุคลากร  โรงเรียนแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ปรับปรุงพัฒนางานและ
เล่ือนเงินเดือน 

๔. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน O-NET ระดับ 
ม.๓ และ ม.๖   

สำนักทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.)  

ปลายภาคเรียนท่ี ๒  
ของทุกป ี

วัดมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ 

๕. การประกันคุณภาพ
ภายใน 

โรงเรียนประเมินตนเอง
และเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ง
คณะกรรมการมาประเมิน 

ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
เมื่อส้ินปี  

ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  

๖. การประกันคุณภาพ
ภายนอก  

สำนักงานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
แห่งชาติ (สมศ.) 

ประเมิน ๕ ปีต่อครั้ง  ตัดสินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  

๗. การดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการ 

คณะกรรมการท่ีโรงเรียน
แต่งต้ัง 

เมื่อส้ินสุดการดำเนินการ ปรับปรุงการดำเนินงาน / 
ตัดสินยุติหรือดำเนินการ
ต่อไป  

๘. การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร  

คณะกรรมการท่ีโรงเรียน
แต่งต้ัง 

ปีละ ๒ ครั้ง (มีนาคม/
กันยายน)  

ปรับปรุงพัฒนางานและ
เล่ือนเงินเดือน 

๙. การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ปีละ ๒ ครั้ง (มีนาคม/
กันยายน)  

ปรับปรุงพัฒนางานและ
เล่ือนเงินเดือน 



๑๕ 
 

 (๑) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  
         โรงเรียนเมืองมายวิทยา มีกระบวนการในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะท่ีมีต่อ
หลักสูตรการจัดการศึกษาและการปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี ๕ แสดงกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน กระบวนการส่งเสริม 

การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  

แต่งตัง้คณะกรรมการ 

รวบรวม จดัท า 

จดักิจกรรมสนบัสนนุ 

ส่ือสารสองทิศทาง 

ประเมิน 

ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรต ิ

ใหค้วามดีความชอบ 

ว่ากล่าวตกัเตือน ภาคทณัฑ ์

ลดขัน้เงินเดือน ปลดออก ไล่

ออก 

บนัทึกขอ้ความชีแ้จง 

 
จดัท ารายงานสารสนเทศ 

   ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



๑๖ 
 

    (๒) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
       ผู้บริหารโรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงาน และส่งผลให้
บุคลากรในโรงเรียนทำงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทำงานด้วยความโปร่งใส ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันทำงาน บนความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน    
 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม   
      โรงเรียนเมืองมายวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในตำบลบ้านแลง ผู้บริหารได้คำนึงถึงความ
ผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม โดยภารกิจหลักของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชน โดยให้ความสำคัญ
กับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยผู้บริหาร
ระดับสูงได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นำองค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียน เพื่อประสานงาน
และช่วยกันสอดส่องดูแล ความประพฤติของนักเรียน มีการจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
เพื่อส่ือสารข้อมูลจากโรงเรียนไปยังผู้ปกครองให้ได้รู้ถึงความสำเร็จของนักเรียนและโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านการมีส่วนร่วมของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองมายวิทยา และด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนท่ีเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาของครูและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  ผลจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนทำให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน 
โดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ร่วมกันบริจาคเงินผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจ้างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป์) ให้กับโรงเรียน ก่อให้เกิดความผาสุกและประโยชน์โดยรวมแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๕ การประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

  
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

   (๒) การสนับสนนุชุมชน 
           โรงเรียนเมืองมายวิทยาเป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในตำบลบ้านแลง จึงมีความจำเป็นท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อชุมชนต้องการความ
ช่วยเหลือ หรือต้องการรับบริการจากโรงเรียนในทุก ๆ กิจกรรม โรงเรียนจึงต้องให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเช่นกัน 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การช่วยเหลือชุมชน   ท่ีสำคัญรวมถึงการท่ี
โรงเรียนทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้งานบริการสังคมท่ีมีอยู่แล้ว การศึกษาของชุมชน  สภาพแวดล้อม รวมท้ัง
กิจกรรมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และการดำเนินการของสมาคมวิชาชีพ
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

แผนภาพท่ี ๖ การประชุมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการขับเคล่ือนสถานศึกษาให้เกิดความเข็มแข็ง 
 ผู้บริหารระดับโรงเรียนได้สนับสนุนชุมชนตามโครงสร้างการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อสนับสนุน และสร้าง

ความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องประชุม สนามฟุตซอลให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน  และสนับสนุนทุกหน่วยงานท่ีเข้ามาขอรับบริการจาก   ทางโรงเรียน 
ด้านสัมพันธ์ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันลอยกระทง 
เป็นต้น ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชน ด้านกิจกรรม
กีฬา วงโยธวาทิต ในกิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน อำเภอ และจังหวัด 
   ผลจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ด้วยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับ 
ชุมชน ทำให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เป็นท่ียอมรับจากชุมชน ซึ่งดูได้จากจำนวนนักเรียนและอาคารเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อรองรับความไว้วางใจจากชุมชนท่ีมีให้กับโรงเรียนด้วยดีเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

แผนภาพท่ี ๘ แสดงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

การจัดทำนวัตกรรมโรงเรียนเมืองมายวิทยา (MUANGMAI MODEL) 
โรงเรียนเมืองมายวิทยามีวิธีการในการวางแผนกลยุทธ์  ดังภาพท่ี ๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนเพื่อทบทวนการกำหนด
กลยุทธ์ของโรงเรียน  จนก่อให้เกิดนวัตกรรม MUANGMAI MODEL มาพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารงาน   
ดังภาพท่ี ๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนท่ี ๙ แสดงกระบวนการจัดทำนวัตกรรมและโอกาสเชิงกลยุทธ์ 

1. การเตรียมการ 

ตั้งคณะท ำงำน 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  
จัดทำสารสนเทศที่

เก่ียวข้อง 
และภาพรวมโรงเรียน 

2. การทบทวนกลยุทธ์ 

2.1 ข้อเสนอแนะการประเมิน
คุณภาพภายนอกการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.2 วิเคราะห์ SWOT 
 1. ปัจจัยที่เป็นโอกาส 
 2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
 3. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
 4. ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 
2.3 วิเคราะห์ความต้องการ ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3. การกำหนดทิศทางโรงเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กำหนดวิสัยทัศน์  

กำหนดพันธกิจ  

กำหนดเป้าประสงค์  

กำหนดกลยุทธ์ 

 

กำหนด 

ตัวชี้วัด 

กำหนดแผนปฏิบัติการ 
 - โครงการ/กิจกรรม 
 - วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 - ตัวชี้วัด 
 - ระยะเวลา 
 - งบประมาณ 
 - ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ 

4. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

นำแผนปฏิบัติการ 
ไปใช ้

รับรอง 
แผนปฏิบัติการ 

5. การควบคุมกลยุทธ์ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

สรุปรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

การจัดทำกลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 

1. วิจัย/วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โรงเรียน (SWOT) 

2. กำหนดโอกาส 
เชิงกลยุทธ์  

3. ตัดสินใจเลือกโอกาส
เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 

4. สร้างนวัตกรรม 
MUANGMAI Model 

5. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผล/
สรุปรายงาน 



๑๙ 
 

๔.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
  โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ ดังตารางท่ี ๑๐ 
ตารางที่ ๑๐ แสดงกระบวนการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การนำไป
พัฒนา 

๑. ต้ังคณะทำงาน SWOT  
Analysis  เพื่อประชุมวิเคราะห์และ
กำหนดกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงความท้า
ทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
ความเส่ียงท่ีคุกคามความสำเร็จใน
อนาคต 
๒. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์  SWOT 
Analysis มาประกอบกำหนดกลยุทธ์ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาการกำหนด
กลยุทธ์ 
๔. นำเสนอกลยุทธ์ให้บุคลากรใน
โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
แก้ไขปรับปรุง 
๕. กำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

กลยุทธ์มี
ความ
สอดคล้องกับ
จุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาส
อุปสรรค 

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๓. หัวหน้างาน 
๔. คร ู
๕. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

โรงเรียนมีกล
ยุทธ์สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 
และค่านิยม 

นำจุดแข็ง 
จุดอ่อน 
โอกาส 
อุปสรรค  
ไปกำหนด 
กลยุทธ์
ครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๐ ผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)  ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้ตัดสินใจเรื่องระบบงาน โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพรูปแบบ MUANGMAI MODEL ด้วยระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการบริหารจัดการโดยคำนึงสมรรถนะหลัก ดังตารางท่ี ๑๑ 
ตารางที่ ๑๑ แสดงระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ดำเนินงาน 

การนำไป
พัฒนา 

๑. ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริหารเพื่อกำหนดระบบงาน
และสมรรถนะหลักของ
โรงเรียน 
๒. ใช้นวัตกรรมการ
บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ
รูปแบบ MUANGMAI 
MODELและระบบวงจร
คุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) 
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการบริหาร
จัดการ 
๔. ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม/งาน 
 
๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร้อยละ ๘๐ มี
ระบบการ
บริหารงาน
จัดการโดยใช้
นวัตกรรมการ
บริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
และระบบวงจร
คุณภาพของ
เดมมิ่ง (PDCA) 
 
๒. ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/งานร้อย
ละ ๘๐ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารใน
การบริหาร
จัดการ 

๑. ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม/งานท่ี
ใช้นวัตกรรม
การบริหารงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
และระบบวงจร
คุณภาพของ
เดมมิ่ง (PDCA) 
 
๒.ร้อยละของ
ฝ่าย/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/งาน
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารใน
การบริหาร
จัดการ 

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้
๓. หัวหน้างาน 
๔. ครู 
 

๑. โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร้อยละ ๘๐ ใช้
นวัตกรรมการ
บริหารงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
และระบบ
วงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง 
(PDCA) 
 
 
๒. ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/งาน
ร้อยละ ๘๐ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสารในการ
บริหารจัดการ 

ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/งานนำ
นวัตกรรมการ
บริหารจัดงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
ไปใช้ในการ
จัดทำ
โครงการ/
กิจกรรม/งาน 
 
 
๒. ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/งานใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสารในการ
บริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

  โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม/งาน การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของครู (SAR) ดังตารางท่ี ๑๒ 
ตารางที่ ๑๒ แสดงการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้นวัตกรรม (MUANGMAI MODEL) 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ 

โอกาส 
เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

๑. ด้านการนำองค์กร 
ขับเคล่ือนกลยุทธ์นำไปสู่
ความสำเร็จของโรงเรียน
เพื่อให้ตอบสนองต่อกล
ยุทธ์ของ สพฐ. ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และค่านิยม 
อย่างเป็นรูปธรรม 

๑. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร 
และประสบการณ์การ
ทำงาน จากครูท่ีมี
ประสบการณ์ 

๑. โรงเรียนมีบุคคลท่ีมี
คุณภาพ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ทาง
วัฒนธรรมองค์กรจาก
บุคคลภายนอกและนำ
ความรู้ท่ีได้มาพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรท่ีมีการพัฒนางาน
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๒. ด้านข้อมูลสารสนเทศ  
มีความครบถ้วนและ
ทันสมัย 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศท่ีหลากหลายช่วยให้
การปฏิบัติงานบรรลุผล 
และมีประสิทธิภาพ นำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา 
 

๒. มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถให้ทุกคนเข้าถึง
การบริการและการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุและ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียนท่ีมีต่อการ
เข้าถึงการบริการและ
ปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศให้บรรลุและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

   
 
     ภาพที่ ๑๓ การนำบุคลากรรับการพัฒนาเพือ่ขับคลื่อนการนำไปใช้นวัตกรรม (MUANGMAI MODEL) 
 



๒๒ 
 

ตารางที่ ๑๓ แสดงการพิจารณาวัตถุประสงค์การนำไปใช้นวัตกรรม (MUANGMAI MODEL) 
ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ 

โอกาส 
เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

๓. ด้านทรัพยากร 
   ๓.๑ วิเคราะห์อัตรากำลังครู 
เรียงตามลำดับความสำคัญและ
ความต้องการ เพื่อทดแทนครูท่ี
ย้ายในแต่ละปี 
   ๓.๒ การเพิ่มสมรรถนะในการ
ทำงานของครู เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๑ เปิดโอกาสให้ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน ครูท่ี
ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/การยก
ย่องชมเชย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/งานให้มากขึ้น 

 
๓.  จัดกิจกรรมสร้าง
ขวัญกำลังใจศึกษาดู
งาน เพื่อให้ครูและ
บุคลากรได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อนำความรู้ท่ี
ได้มาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

 
ร้อยละของครูและ
บุคลากรท่ีมีการ
พัฒนาตนเองให้มี
ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 

๓.๒ มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังใน
และนอกโรงเรียน 

๔. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 
๓ ทุกปีการศึกษา โดยจัดกิจกรรม
และการจัดเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถท่ีหลากหลาย
ของผู้เรียน 
   ๔.๒ คะแนนเฉล่ียการทดสอบ  
O-NET ทดสอบข้อสอบกลาง 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ ทุกปีการศึกษา 
   ๔.๓ ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาการเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา 

 
๔.๑ นักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ทุกคนผ่านการ
สอบคัดเลือก และครูผู้สอนตรงตาม
วิชาเอก มีงบประมาณพัฒนาส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ความเป็นเลิศทางทักษะ
อาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๔.๒ เตรียมความพร้อมนักเรียน
โดยการจัดสอนนักเรียนจาก
วิทยากรท้ังภายในและภายนอก 

 
มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
และการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
ร้อยละของครูและ
บุคลากรท่ีมีการ
พัฒนางาน
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                          
 

ภาพที่ ๑๔ การส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

๕.  การนำไปใช้ 
 ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
  (๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการ  
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดังตารางท่ี ๑๔ 
ตารางท่ี ๑๔ แสดงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การนำไป
พัฒนา 

๑. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
การจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
งาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
๒. ประชุมคณะครู บุคลากร 
เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม/
งาน แผนปฏิบัติการประจำปี 
โดยให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 
๓. ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/
งาน นำโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไปสู่การปฏิบัติ 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร้อยละ ๘๕ 
ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์โรงเรียน 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม/งานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
สอดคล้องกับกล
ยุทธ์โรงเรียน 

๑.ฝ่ายบริหาร 
๒.หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้
๓.หัวหน้างาน 
๔.ครู 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร้อยละ ๘๕ 
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจำปีท่ี
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
โรงเรียน 

นำปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ไปวาง
แผนการจัดทำ
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจำปี
ครั้งต่อไป 

 



๒๔ 
 

    
 
                  ภาพที่ ๑๔ การประชุมจัดประชุมการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
(๒) การนำแผนปฏบิัติการไปปฏิบัติ 
 โรงเรียนมีกระบวนการการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ดังตารางท่ี ๑๕ 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การนำไป
พัฒนา 

๑. บันทึกขออนุญาตดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/งาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีได้รับ
การอนุมัติ 
๒. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/
งาน ตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 
 
๓. ประเมินผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม/งาน โดยตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล 
๔. ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
โดยงานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล 
๕.  นำผลการประเมินการจัด
กิจกรรม การติดตาม 
ประเมินผล ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม/
งาน ในปีการศึกษาต่อไป 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
โครงการ/
กิจกรรม/
งาน ได้
ดำเนินตาม
แผนปฏิบัติ 
การ
ประจำป ี

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม/งาน 
ท่ีได้
ดำเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจำป ี

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๓. หัวหน้างาน 
๔. ครู 
๕. นักเรียน 
๖. ผู้ปกครอง
นักเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน ร้อยละ 
๑๐๐ ได้
ดำเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจำป ี

นำปัญหา
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ประเมินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ไปปรับปรุง 
พัฒนา 
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ในปีการศึกษา
ต่อไป 



๒๕ 
 

(๓) การจัดสรรด้านทรัพยากร 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการจัดสรรทรัพยากร โดยการคำนวณเงินงบประมานของโรงเรียนแล้วนำมา

จัดสรรตามประเภทต่างๆ ตลอดจนทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสม เป็นประโยชน์ และสอดคล้องสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อลดความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังตารางท่ี ๑๖ 
ตารางท่ี ๑๖ แสดงการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติด้านทรัพยากร 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การนำไป
พัฒนา 

๑. ฝ่ายบริหารประชุมเพื่อ
พิจารณาทรัพยากรของ
โรงเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๒. ประชุมครูและบุคลากร
เพื่อรับมอบนโยบาย วิธีการ
และขั้นตอนการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม/งาน  
๓. ประชุมจัดทำโครงการ/
กิจกรรม/งานเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ 
๔. นำโครงการ/กิจกรรม/
งานไปสู่การปฏิบัติ 

การจัดสรร
ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

การจัดสรร
ทรัพยากร
เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตาม
ความจำเป็น 

๑ .ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๓. หัวหน้างาน 
๔. ครู 
 

๑.ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/งาน 
ได้รับการ
จัดสรรอย่าง
เหมาะสม
ตามความจำ
เป็น 

นำปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ไปวาง
แผนการ
จัดสรร
ทรัพยากร
ครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

(๔) แผนด้านบุคลากร 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย 
เพื่อให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน มีการกำกับ ติดตาม และนำผลการนิเทศ
ติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงานบุคคล และให้ฝ่ายงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการครู ให้ตรงกับวิชาท่ีขาดแคลน โดยพิจารณาจากจำนวนคาบสอน จำนวนนักเรียน การขอย้าย และ
บุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการเพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำปีและงบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้าง
ช่ัวคราว ดังตารางท่ี ๑๘ 
ตารางท่ี ๑๘ แสดงการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติด้านบุคลากร 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การนำไป
พัฒนา 

๑. แบ่งการบริหารงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๒. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
๓. นิเทศ กำกับ ติดตามอย่างเป็น
ระบบ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและศึกษา
ต่อ 
๕. วางแผนอัตรากำลังระยะส้ัน
รายปี และระยะยาว ๑๐ ปี  

๑.บุคลากรร้อยละ 
๑๐๐ มีสมรรถนะ
พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 
๒. ครูร้อยละ ๑๐มี
หรือเล่ือน 
วิทยฐานะ และ
ระดับการศึกษา 
ท่ีสูงขึ้น 
๓. ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการจัดสรรครู
ตรงตามวิชาท่ีขาด
แคลน  

๑.ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้
มีสมรรถนะ
สูงขึ้น  

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. ครู 
๓. สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 
๕. ฝ่ายงาน
บุคคล 

๑.บุคลากร
ร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
การพัฒนา
ให้มี
สมรรถนะท่ี
สูงขึ้น 
  

๑.ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
บุคลากรทุก
คนได้รับการ
พัฒนาให้มี
สมรรถนะ
สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๖. การประเมินและการปรับปรุง 
โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้อยู่

ภ าย ใต้ ง าน ต าม โค ร งส ร้ า งก ารบ ริ ห ารแ ละ โค ร งก าร /กิ จ ก ร รม ภ าย ใต้ แ ผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ ำปี  
ท่ีกำหนดไว้ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่กับการใช้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีข้อ คือ ทันต่อเวลา
ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการ พิสูจน์แหล่งท่ีมาได้ปลอดภัย  เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน  
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์และภาระงานของครูท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ดังแผนภาพท่ี ๑๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑๖ แสดงการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของโรงเรียน 

ก. การวัดผลการดำเนินการ 
(๑) ตัววัดผลการดำเนินการ 
    โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้มีการกำหนดตัววัดผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่ง

มี ๔ มาตรฐาน มาตรฐานดังกล่าวได้ถูกกำหนดจากการวิเคราะห์ SWOT รวมไปถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีประกาศโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มาตรฐานการศึกษาท่ีใช้ประเมินคุณภาพการจัดเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวมถึงพันธกิจ เป้าประสงค์ ความท้าทาย  ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ข้อร้องเรียนของนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ ข้อมูลด้าน
ครูและบุคลากรเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ ซึ่งโรงเรียนมีระบบการดำเนินการ ดังแผนภาพท่ี ๑๗ 
 
 
 
 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

โครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานตามโครงสร้างการบริหาร 

การวัดผล / ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดผล / ตามตัวชี้วัด 

วิเคราะห์ประเมินผลตาม MUANGMAI MODEL 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการในอนาคต ทบทวนปรับปรุงและนวัตกรรม 

การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 



๒๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑๗ แสดงระบบการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 (๒) ความคล่องตัวของการวัดผล 

          โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการกำกับดูแลให้เกิดความคล่องตัวของการวัดผล โดยฝ่ายบริหารแต่งต้ัง
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบการวัดผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีส่วนการวัดผลการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการโดยหัวหน้างานวัดผลและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายมาจัดเก็บข้อมูลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้สามารถนำข้อมูลมา
พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้ทันท่วงที มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท้ังในขณะปฏิบัติงานและหลังการ
ปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และนำผลท่ีได้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแผนภาพท่ี ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๑๘ แสดงการกำกับดูแลความคล่องตัวของการวัดผล 

 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนเมือง
มายวิทยา 

คณะกรรมการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวบ่งชี้ความสำเรจ็ 
เพ่ือคัดเลือกตัววัดและจำนวนตัวชี้วัด 

กำหนดตัวชี้วัดและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด 

ผู้ปฏิบัติงานทำประชา
พิจารณ์เพ่ือประเมิน
และคัดเลือกตัวชี้วัด 

ทบทวนปรบัปรุงตวัชีว้ดั 

ความเจาะจงว่าต้องการวัดอะไรและผลลัพธ์ที่
ต้องการคืออะไร ต้องกำหนดวิธีการวัดได้ 
ต้องวัดผลที่เกิดข้ึนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ต้องท้าทายแต่มีโอกาสเป็นไปได้ 
และมีกรอบเวลาในการทำงานที่ชัดเจน 

ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการ 

ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสังคม 

ตวัชีว้ดัท่ี

ผ่าน 

ตวัชีว้ดัท่ีไม่ผ่าน 

ติดตามบรรลวุตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

ตวัชีว้ดั

ประกาศใชห้ลกัสตูรสถานศึกษา 

P : วางแผนประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระ
ฯ คณะกรรมการดำเนินการ 

A : ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารงาน 
ภายในองค์กรให้ทันต่อความต้องการ 

C : มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และประเมินโครงการ/กิจกรรม 

D : จัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศหลายรูปแบบ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 



๒๙ 
 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
      โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการวิเคราะห์และทบทวนผลดำเนินการ โดยฝ่ายบริหารนำข้อมูลสารสนเทศท่ี

ได้จากการวิเคราะห์มาทบทวนการดำเนินงาน จัดการประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมกลุ่มบริหารงาน ประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และประชุมระดับช้ัน ประชุมครูประจำเดือนเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบและนำข้อมูลท่ีได้ไปปฏิบัติ ติดตาม
ผลการดำเนินงานเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพท่ี ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑๙ แสดงการวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
 
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
    โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้นำ MUANGMAI MODEL  มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงสร้าง

การบริหารและโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีดังแผนภาพท่ี ๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒๐ แสดงการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนเมืองมายวิทยา ด้วย MUANGMAI  
MODEL 

 

แผนงานกลุ่มสาระ ฯ และงานตามโครงสร้าง
รวบรวมข้อมูล 

การวดัและประเมินผลการด าเนินการ 

งานนโยบายและแผนวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน 

โดยใช้ MUANGMAI MODEL 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

ทบทวนการดำเนินการ 

ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ 
1. ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงาน 

นำข้อมูลไปปฏิบัติ/ติดตามผลการ
ดำเนินงาน/ 

ปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

การดำเนินงานของ
โรงเรียน 

การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

วิเคราะห์ทบทวนผล
การดำเนินการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลการดำเนินการตาม 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน/ภายนอก 

MUANGMAI - 
Model 



๓๐ 
 

 (๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
        เมื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารและโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีแล้วจึงนำผลการดำเนินงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยวิธี PLC ในกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนา สู่วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการบูรณาการ
เพื่อพัฒนางานอื่น ๆ  ดังแผนภาพท่ี ๒๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒๓  การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

 (๒) ผลการดำเนินการในอนาคต   
        เมื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการแสดงดังแผนภาพท่ี ๒๑ งานนโยบายและแผนงานจะนำ

ข้อมู ลท่ี ได้มาเปรียบ เทียบกับข้อมูลย้อนหลัง เพื่ อวางแผน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  
๔ ปี ไปปฏิบัติและเมื่อครบกำหนด ๔ ปี จะมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ตอบสนองตามนโยบายและแผนในรอบถัดไป 

 (๓) การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งและนวัตกรรม 
         โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการวิเคราะห์และทบทวนผลดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำ

ตามโครงสร้างการบริหารงาน เปรียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้การแก้ปัญหาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดำเนินงานนำผลการทบทวน
เหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุงการวางแผน จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
นวัตกรรมของโรงเรียนเมืองมายวิทยาและถ่ายทอดสู่หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบสารสนเทศท่ีง่ายต่อการเข้าถึง ให้พร้อมใช้งานแม้อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนผลการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ PLC 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่ม ปรับปรงุ / พัฒนา 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การประชุมฝ่ายบริหาร 

การประชุมกลุ่มบริหารงาน 

การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้

การประชุมระดับ/คร ู

ติดตามผลการปฏิบัติ / ตอบสนองความ
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ผลความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ

การประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้บริหาร, ศึกษานิเทศก์, ครู, นักเรียน) ชองโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
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ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
 

     การใช้ข้อมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและสร้างนวัตกรรม โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ให้ความสำคัญ
กับการดำเนินการในการให้บริการการจัดการศึกษาท้ังด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
ให้บริการการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการกำหนดวิสัยทัศน์    พันธกิจ เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้วยการนำข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่และจากท่ีได้ดำเนินการท่ีผ่านมา ซึ่งได้จากการประเมินผล การสรุปและรายงาน
ผลการดำเนินการในแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม และรายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) เพื่อนำมาใช้เป็น
ฐานในการวางแผนการดำเนินการในลำดับต่อไป 
      โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ได้อย่างชัดเจน โดยได้จัดกลุ่มงาน
แผนงานและสารสนเทศ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ
แผนงาน และงานด้านสารสนเทศ จัดทำ พรรณนางาน ขอบข่าย หน้าท่ี บทบาท ในการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน กล่าวคือ งานแผนงาน จะนำข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ
ประจำปี ท่ีได้จากการรวบรวม การรายงานผลของงานสารสนเทศ  เพื่อให้การวางแผน การดำเนินการ มี
ประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัด เพิ่มจุดเด่น สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาผู้รับบริการ ตรงตามความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ ของผู้ให้บริการ อย่างลงตัว จนเกิดเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีดี วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ พัฒนาสู่
การสร้างนวัตกรรมของโรงเรียน 
         การนำสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบการวางแผน โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้ดำเนินการนำข้อมูล
สารสนเทศ ท่ีได้จากการดำเนินการ ท้ังในองค์กร และนอกองค์กรท้ังระดับสถานศึกษาท่ีมีลักษณะ บริบทใกล้เคียง
กัน ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้นำมา
เปรียบเทียบมาพิจารณาจุดเด่น ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวางแผน การดำเนินการท่ีผ่านมา นำมาเป็นทางเลือก เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรียน ท้ังการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงวิธีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยคณะครูสามารถเลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสม เกิดผลดีท่ีสุดในการพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 
๑. การดำเนินงานการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ผลจากการดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 
(Muangmai Model) ได้ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยการเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนเมือง
มายวิทยา ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีเป็นหลักสูตร
สถานศึกษาและศึกษาหลักการ เหตุผล เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
แล้วนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวช้ีวัดกับโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาได้ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรท้ังในและนอก
องค์กรการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาตามแนวทางของโครงการซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินการมีการประกาศ    ใช้หลักสูตรโรงเรียน การจัดทำ
แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากลในตัวชี้วัดต่างๆอย่างต่อเนื่องท้ังการปรับช่ัวโมงเรียนใน
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์การพัฒนาครู บุคลากร
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ด้านภาษา โดยมีการใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัยการวัดและประเมินผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน การเปรียบเทียบการเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน และระดับประเทศ เป็นต้น 
            องค์กรได้มีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆอย่างเหมาะสมโดยนำผลการดำเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์เป้ามายเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและการสนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณ
ท้ังในส่วนของจำนวนครูบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย จำนวนและความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียนและมิติของการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความคุ่มค่าตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดความเส่ียงของการดำเนินการ   มีการลดระดับของข้อจำกัด อุปสรรคท่ี
ค้นพบ  การบริหารงบประมาณดำเนินการภายใต้ กฎระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด  มีการประเมินทุกระยะ
ของการดำเนินการ มีการปรับปรุงตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงท้ังในระหว่างการดำเนินการและหลังเสร็จส้ิน
โครงการ ดำเนินกิจกรรมตามสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการลงทุน 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน
เมืองมายวิทยา มีแนวทางการบริหารบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างชัดเจน มีการกำหนด
ภาระงานในกลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน มีการ
กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังความรู้ทักษะความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีการกำหนด
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน ตามองค์กรวิชาชีพกำหนด อีกท้ังมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ขององค์กรขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับในภาพรวมขององค์กรโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเพื่อเกิด
ความตระหนักรับรู้ถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองซึ่งจะส่งผลให้สามารถพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาให้มี
มาตรฐานสู่สากลได้ในท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี ๒๗ แสดงหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 ๑.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนเมืองมายวิทยามีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทำให้แผนปฏิบัติการ
ได้มีผลการดำเนินการท่ีสอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้เพื่อให้ประสบ
ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนโดยได้ดำเนินการประชุมผู้มีส่วนร่วมทุกระดับทุกคณะบุคคลในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติมีการกำหนดแนวทาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมเช่ือมโยงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ภายใต้หลักเหตุผลมีการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละจุดประสงค์ท้ังปริมาณและคุณภาพวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน 
จัดทำปฏิทินการดำเนินงานมีการกำกับติดตามการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวังไว้ให้เข้ากับผู้เรียนองค์กรในอนาคต โดยการสร้างเครื่องมือในการดำเนินการ
เครื่องมือในการส่ือสารเพื่อนำเสนอและถ่ายทอดผลการดำเนินการให้กับผู้มีส่วนร่วมท่ีเกี่ยวข้องขององค์กรต่อไป 
โดยโรงเรียนเมืองมายวิทยาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยาใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนเมืองมายวิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ รวมท้ัง
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒      ในรายวิชาสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 
(Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ โรงเรียนใน โรงงาน  โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  จำนวน ๕ คน  ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อรอบโควตาในคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) จำนวน ๑ คน ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อรอบโควตาในคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน ๓ คน  และประกอบอาชีพ  จำนวน 
๒ คน  จะเห็นว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๙ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๘๑.๘๒ และประกอบอาชีพ  จำนวน ๒ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์โยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิริธร จำนวน ๒ คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน ๖ คน และผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาท่ีอื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ี
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ 
๑)  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒)  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
๓)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
๔)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
๕)  โครงการพัฒนางานทะเบียนนกัเรียน 
๖)  โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียน 
๗)  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 



๓๕ 
 

๘)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๙)  โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
๑๐) โครงการเมืองมายนิทัศน์ 

 ๒. โครงการพัฒนาทางด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ได้แก่ 
๑)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๒)  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
๓)  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๔)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕)  โครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๖)  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนางานกิจการนักเรียน  
๗)  โครงการการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
๘)  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) 

 
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
๑. โครงการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมติวโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จากโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจึงได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นและผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามท่ีสังคมต้องการ 

 
 

ภาพท่ี ๒๙ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 



๓๖ 
 

 
 

ภาพท่ี ๓๐ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
 

ภาพท่ี ๓๑ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ณ  
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๒ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รายวิชาชีววิทยา 



๓๗ 
 

 
 

ภาพท่ี ๓๓ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

 
 การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองมายวิทยามี
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้การประสานงานระหว่างองค์คณะบุคคล มีการ
เช่ือมโยง บูรณาการเป็นระบบต่อเนื่อง ท้ังด้านนโยบาย การขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายทาง
การศึกษา และร่วมปรึกษาหารือ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อรับทราบผลการดำเนินของโรงเรียนในภาพรวม 
กำหนดทิศทางการปรึกษาหารือวางแผน เกี่ยวกับพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี ๘๖ แสดงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 



๓๘ 
 

 
 

ภาพท่ี ๘๗ แสดงการประชุม ปรึกษา หารือของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

 ๒.๓ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน  โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย 
นับต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดำเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กำกับ 
ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งสามารถทำได้ท้ัง
ทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะทำงานและทางอ้อมร่วมวางแนวทางนโยบายของโรงเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี ๘๘  แสดงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 



๓๙ 
 

 
 

ภาพท่ี ๘๙ แสดงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาจัดการการศึกษา 
โดยได้รับการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้   

 
 

ภาพท่ี  ๙๐ แสดงการให้ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 
 

ภาพท่ี ๙๑ แสดงการให้ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางกับ 
โรงเรียนเมืองมายวิทยา 



๔๐ 
 

 
ภาพท่ี ๙๒  แสดงการให้ร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาลำปางกับ 

โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
จากการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล (Muangmai Model) ส่งผลให้

โรงเรียนมีความพร้อมด้านโรงเรียนเมืองมายวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ ๔ จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (๒๕๕๘-
๒๕๖๓) โรงเรียนเมืองมายวิทยา ดังนี ้

 



๔๑ 
 

 
 

ภาพท่ี ๙๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (๒๕๕๘-๒๕๖๓) 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา  
- มาตรฐานท่ี ๑ ผลการประเมิน   ดีมาก 
- มาตรฐานท่ี ๒ ผลการประเมิน  ดีมาก 
- มาตรฐานท่ี ๓ ผลการประเมิน  ดีมาก 



๔๒ 
 

 
 

 

ภาพท่ี ๙๔ แสดงบรรยากาศการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  
ระหว่างวนัท่ี ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 

 
 
 



๔๓ 
 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผู้สอน 

 
1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้   

1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการนำผลการวิเคราะห์การทดสอบ  O-NET มาตรฐานตัวชี้วัด   แต่ละ
รายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำผลวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  

 

 

 
 

ภาพท่ี  แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบ  O-NET มาตรฐานตัวชี้วัดแต่ละรายวิชา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



๔๔ 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี  แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบ  O-NET มาตรฐานตัวชี้วัดแต่ละรายวิชา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 



๔๕ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1  
(สีเทา)   
มาตรฐาน  ท 2.1 ใช้กระบวนการ
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความย่อ
ความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงาน
ข้อมูล   สารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ให้นักเรียนเขียนส่ือสารกับเพื่อน
ต่างโรงเรียน 

กันยายน-
ตุลาคม 

ครูประจำวิชา 

2.ให้นักเรียนฝึกเขียนย่อความ
บทความท่ีพบในชีวิตประจำวัน
สัปดาห์ละ ๑ เรื่อง 

กันยายน-
ตุลาคม 

ครูประจำวิชา 

3.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้และนำมาเขียนสรุป
รายงาน 

พฤศจิกายน ครูประจำวิชา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สี
เทา)  มาตรฐาน  ท 3.1 การฟัง 
การดู และการพูด สามารถเลือก
ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ  และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ และสร้างสรรค์  

1.ให้นักเรียนดูวีดีโอสัปดาห์ละ ๑ 
เรื่อง แล้วให้นักเรียนสลับกันพูด
แสดงความคิดเห็น 

ธันวาคม ครูประจำวิชา 

2.ให้นักเรียนจดบันทึกเรื่องราว
จากการดูข่าวในชีวิตประจำวัน
สัปดาห์ละ ๑ เรื่อง 

กันยายน-
ตุลาคม 

ครูประจำวิชา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สี
เทา)  มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา   ภูมิปัญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ  

1.ให้นักเรียนวิเคราะห์คำท่ีพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน 

มกราคม ครูประจำวิชา 

๒.ให้นักเรียนแต่งบทร้อยกรองท่ี
เกี่ยวกับตนเอง 

มกราคม ครูประจำวิชา 

๓.ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยค
จากส่ือโฆษณาต่างๆ 

กุมพาพันธ ์ ครูประจำวิชา 

๔.ให้นักเรียนประสมคำ ซ้อนคำ 
จากคำท่ีพบเห็นบ่อยๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำวิชา 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)    
มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 เปรียบเทียบ
และอธบิาย ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

1.  กิจกรรม Role Play (การแสดง
บทบาทสมมุติ) โดยการใช้ภาษา 
น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะ
กับบุคคล ตามมารยาทสังคมและ
โอกาส ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. กิจกรรมอธิบายเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา เช่น  
Christmas’s Day, Valentine’s 
Day, Happy New Year’s Day  
etc.  
3. กิจกรรมการอ่านออกตัวอักษร
และเสียงตัวอักษรของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย เช่น 
Phonetics sounds, Voice, and 
Syntax etc.    
4. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมการเล่า
นิทาน (Story Telling), การเล่า
เรื่องใจความ (Impromptu 
Speech) จากเรื่องท่ีนักเรียนใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูปานฤทัย  
นุชบ้านป่า 
ครูปฐมพงษ์ 
ธรรมลังกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม H2 (สีเหลือง) 
มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/2 
เปรียบเทียบและอธิบาย ความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาไทยและนำไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

1. กิจกรรม “The talk show 
interview” ของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
2.  กิจกรรม “Information Gap” 
และ “Spot the difference” เพื่อ
เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
และของไทยพร้อมท้ังนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
3. การเขียนบันทึกหลังการเรียนรู้ 
4. การเขียนบันทึกประจำวัน 
5. สอนซ่อมเสริมการเขียนเรื่องจาก
ภาพให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูปานฤทัย  
นุชบ้านป่า 
ครูปฐมพงษ์ 
ธรรมลังกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)    
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการ  
ของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดำเนินการในการแก้ปัญหา 
 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำส่ือออนไลน์
มาประยุกต์ใช้ในเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร 
จำนวนเต็ม เช่น Kahoot! 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์   
อภิวงค์งาม 
นางสาวศุภานัน  
ทองประไพ 2.สอนเสริมทักษะการเรียนรู้ บวก ลบ คูณ 

หาร จำนวนเต็ม ให้แก่นักเรียนกลุ่มอ่อน 
3.แบบฝึกหัดเสริมการแก้ปัญหา บวก ลบ 
คูณ หาร จำนวนเต็ม 

มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ ใช้
เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ และใช้
แบบจำลองทางเรขาคณิต ในการ
แก้ปัญหา 
 

1.จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ส่ือ
เรขาคณิตสองมิติ สามมิติ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์  
 อภิวงค์งาม 
นางสาวศุภานัน  
ทองประไพ 

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ
ประกอบการเรียน 
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์
จำลอง AR รูปเรขาคณิตสามมิติ ส่งเสริมการ
นึกภาพ มองภาพ 

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ (mathematical 
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง 
ๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
นำไปใช้แกป้ัญหา 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ bar model 
ส่งเสริมการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์   
อภิวงค์งาม 
นางสาวศุภานัน  
ทองประไพ 

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ algebra 
tiles ส่งเสริมการแยกตัวประกอบพหุนาม 
และการคูณของพหุนาม 
3.สอนเสริมทักษะการเรียนรู้ การแก้สมการ 
อสมการ  
4.แบบฝึกหัดสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง
กัน ส่งเสริมการวิเคราะห์ ตีความ และการ
แก้ปัญหาสถานการณ์นั้น  

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติ
และความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นใน
การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

1.จัดกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์   
อภิวงค์งาม 
 

2.จัดกิจกรรมการทดลองหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้ส่ืออุปกรณ์ เช่น ลูกเต๋า 
การ์ดเกม ลูกบอลสี เป็นต้น  



๔๙ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L2 (สีแดง) 
มาตรฐาน ว 1.2 ม.3/1-4 : เข้าใจ
กระบวนการและความสำคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ 
และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

1. ครูจัดหาคลิป DLIT เพื่อเป็นส่ือ
การเรียนการสอนใน              
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
2. ครูผู้สอนจัดทำข้อสอบ O-Net 
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ให้
นักเรียนได้ฝึกทำจนเกิดความเข้าใจ 
สร้างประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
และการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี
เป็นข้อคำถามในข้อสอบในท้ายคาบ
ของการเรียนการสอน 

สิงหาคม 64 ครูขวัญณภัทร  
พันอินทร ์
 

มาตรฐาน ว 2.2 ม.3/1-3 : เข้าใจ
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถ่ิน ประเทศ และโลก นำความรู้
ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 

1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ออกสถานท่ี  
เช่น การสำรวจปัญหาน้ำ ดิน อากาศ 
ในชุมชน แล้วให้นักเรียนออกมา
นำเสนอ ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์
ร่วมกัน 
2. ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ให้
นักเรียนได้ลองทำ และฝึกวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาในท้ายคาบของการเรียน
การสอน 
3. ใช้ส่ือวิดีโอเป็นส่ือในการจัดการ
เรียนการสอน 

กันยายน 64 
  

ครูขวัญณภัทร  
พันอินทร ์
 

มาตรฐาน ว 3.1 ม.3/1-5 : เข้าใจ
สมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

1. จัดสอนซ่อมเสริมสมบัติของสาร 
ให้แก่นักเรียน 
2. จัดหาคลิปวิดีโอและส่ือการสอน
อื่น ๆ มาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
1.ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับสมบัติของสาร ให้นักเรียนได้
ลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

ธันวาคม 63  ครูวิภา มะ
โนวรรณา 



๕๐ 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐาน ว 4.1 ม.3/1-4 : เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรง
โน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรม 
 

1. ครูจัดหาคลิป DLIT เพื่อเป็นส่ือ
การเรียนการสอน ในเรื่อง แรงชนิด
ต่าง ๆ   
2. จัดสอนซ่อมเสริม และแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้ม
ถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มาทบทวน
ให้กับนักเรียนจนเกิดความเข้าใจมาก
ขึ้น 
3. ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้ม
ถ่วง และแรงนิวเคลียร์ให้นักเรียนได้
ลองฝึกทำ และวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

สิงหาคม-
กันยายน 64 

ครูขวัญณภัทร  
พันอินทร ์
 

มาตรฐาน ว 6.1 ม.3/1-6 : เข้าใจ
กระบวนการต่าง ๆ      ท่ีเกิดขึ้นบน
ผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
 

1. ครูวิเคราะห์เนื้อหาท่ีใช้สอนว่า
ครอบคลุมตัวชี้วัดหรือไม่ พร้อมจัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
2. ครูจัดหาคลิป DLIT เพื่อเป็นส่ือ
การเรียนการสอน ในเรื่อง การแบ่ง
โครงสร้างโลก การเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา   การเกิดแผ่นดินไหว 
และภูเขาไฟระเบิด มาใช้เป็นส่ือ
ให้กับนักเรียน   
3. ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างโลก การ
เปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา การเกิด
แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ให้
นักเรียนได้ลองฝึกทำ และวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา 

ธันวาคม 64 ครูขวัญณภัทร  
พันอินทร ์
 

มาตรฐาน ว 7.1 ม.3/1-2 :  เข้าใจ
วิวัฒนาการของระบบสุริยะและ
กาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

1. ครูจัดหาคลิปวิดีโอเพื่อเป็นส่ือ
การเรียนการสอนในเรื่อง ระบบ
สุริยะ  
2. ครูผู้สอนจัดทำข้อสอบ O-Net 
เรื่อง ระบบสุริยะ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทำจนเกิดความเข้าใจ สร้าง
ประสบการณ์ในการทำข้อสอบและ
การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็น
ข้อคำถามในข้อสอบในท้ายคาบของ

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 63 

ครูขวัญณภัทร  
พันอินทร ์
 



๕๑ 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเรียนการสอน 
3. จัดสอนซ่อมเสริม และแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับระบบสุริยะ มาทบทวน
ให้กับนักเรียนจนเกิดความเข้าใจมาก
ขึ้น 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียน
การสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)  
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และ ความคิดเพื่อ 
นำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

1.แบบฝึกการตีความ แปลความ 
และขยายความเรื่องท่ี
อ่าน  วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องท่ี
อ่าน  

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำวิชา 

2.การเขียนบันทึก สรุปกรอบ
แนวคิดผังความคิด  

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำวิชา 

3.ใช้แบบฝึกสังเคราะห์ความรู้จาก
การอ่าน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ  

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำวิชา 

4.สอนซ่อมเสริมการเขียนแผนผัง
ความคิดให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหา 

ธันวาคม-
กุมภาพันธ ์

ครูประจำวิชา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1  
(สีเทา)  มาตรฐาน  ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ 
ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงาน
ข้อมูล   สารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
นำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 

ครูประจำวิชา 

2.การเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เรื่องท่ีสนใจตามหลักการ
เขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

มกราคม-
กุมภาพันธ ์

ครูประจำวิชา 

3.ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้ว
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

ธันวาคม ครูประจำวิชา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1  
(สีเทา)  มาตรฐาน  ท 3.1 การฟัง 
การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูด
แสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณและ  สร้างสรรค์   

1.จัดหาคลิปการพูดในโอกาส
ต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  
โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่
ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 

มกราคม -
กุมภาพันธ ์

ครูประจำวิชา 

2.ฝึกสรุปแนวคิด และประเมินค่า
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง
และดู เรื่องท่ีฟังดู 

ธันวาคม-
กุมภาพันธ ์

ครูประจำวิชา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)  
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย การ

1.ใบงานอธิบายธรรมชาติของ
ภาษาพลังของภาษา และลักษณะ
ของภาษา 

สิงหาคม ครูประจำวิชา 



๕๓ 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ  

2.แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ 
โครง  ร่าย และฉันท์ได้ 
3.กิจกรรมกลุ่มอธิบายและ
วิเคราะห์หลักการสร้างคำใน
ภาษาไทยได้ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 

ครูประจำวิชา 

4.อภิปรายนำเสนอการวิเคราะห์
การใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

สิงหาคม-
กันยายน 

ครูประจำวิชา 

5.ใช้แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
หลักการใช้ภาษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำวิชา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)  
มาตรฐาน  ท 5.1เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

1.กิจกรรมนำเสนอหน้าช้ันเรียนใน
หัวข้อหลักการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า ด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดี และวรรณกรรม 
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์และ 
ประเมินคุณค่า ด้านเนื้อหาและ
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี  
3. ให้นักเรียนสังเคราะห์
สถานการณ์จากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
นำข้อคิดจากการสังเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมมา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเขียนสรุป
เป็นแผนผังความคิด  

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูประจำวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L2 (สีแดง)   
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ 
ความสำคัญ ศาสดา  
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และ ปฏิบัติ
ตาม 
หลักธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
ตัวชี้วัดช่วงช้ัน ม.4-6 

1.เขียนสรุปพุทธประวัติตาม
ประเด็นท้ังหมด 

ก.ค. 2563 นางเครือวัลย์ 
หมอยา 

2.วิเคราะห์ข้อปฏิบัติของ
พระพุทธเจ้าท่ีมีต่อชาวโลก 

ก.ค. 2563  

3.เขียนสรุปหลักธรรมเป็นผัง
ความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้
ง่ายข้ึน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

4.จับสลากทำคลิปหลักธรรม ส.ค. 2563  
5.นำข้อสอบ O-NET ย้อนหลังมา
ให้ นร.ทำ  

ตลอดปี
การศึกษา 

 

6.นำคลิปการติวมาให้นักเรียน
ศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

7.เน้นการเขียนผังความคิดเพื่อให้ 
นร.เกิดความเข้าใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
ตัวชี้วัดช่วงช้ัน ม.4-6 

1.นำเสนอผลการวิเคราะห์พุทธ
สาวกท้ังหมดท่ีเรียนมา 

พ.ย.2563 นางเครือวัลย์ 
หมอยา 

2.นำเสนอนิทรรศการวันสำคัญ พ.ย. 2563  
3.วิเคราะห์หลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
ในวันสำคัญ 

พ.ย.2563  

4.นำโจทย์วิเคราะห์ท่ีเป็นข้อสอบ 
O-NET ย้อนหลังมาให้ นร.ทำ 

พ.ย.2563  

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)    
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก 

มีผลต่อสังคมไทยจากข่าวเศรษฐกิจ
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

พ.ย.-
ธ.ค.2563 

นางเครือวัลย์ 
หมอยา 

มีผลต่อสังคมไทยจากข่าวเศรษฐกิจ
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

  

2.ทำแบบฝึกทักษะท่ีเน้นกิจกรรมท่ี
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 

พ.ย.-
ธ.ค.2563 

 

3.นำโจทย์วิเคราะห์ท่ีเป็นข้อสอบ 
O-NET ย้อนหลังมาให้ นร.ทำ 

พ.ย.-
ธ.ค.2563 

 



๕๕ 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L2 (สีแดง)    
มาตรฐาน ต 1.3  ม.6/1 เลือกใช้
ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรม Role Play (การแสดง
บทบาทสมมุติ) โดยการใช้ภาษา 
น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะ
กับบุคคล ตามมารยาทสังคมและ
โอกาส ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. กิจกรรมอธิบายเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา เช่น  
Christmas’s Day, Valentine’s 
Day, Happy New Year’s Day  
etc.  
3. กิจกรรมการอ่านออกตัวอักษร
และเสียงตัวอักษรของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย เช่น 
Phonetics sounds, Voice, and 
Syntax etc.    
4. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมการเล่า
นิทาน (Story Telling), การเล่า
เรื่องใจความ (Impromptu 
Speech) จากเรื่องท่ีนักเรียนใน
ชีวิตประจำวัน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูปานฤทัย นุช
บ้านป่า 
ครูปฐมพงษ์ 
ธรรมลังกา 

ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L2 (สีแดง)    
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๖/๒ พูดและเขียน
สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จาก
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ
สนใจ 

๑. กิจกรรมการนำเสนอข่าว 

เหตุการณ์ (Reporting news 

activity) 

๒.  กิจกรรม “Question to 

Question” ในการถามตอบ

สนทนาในชีวิตประจำวัน 

๓. กิจกรรมกลยุทธการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ “Reading 
Comprehension Strategies” 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูปานฤทัย นุช
บ้านป่า 
ครูปฐมพงษ์ 
ธรรมลังกา 



๕๖ 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 
เทคนิคการอ่าน เช่น บทความ ข่าว 
ป้ายโฆษณา บทความทางวิชาการ 
เป็นต้น 
๔. การเขียนบันทึกประจำวัน 
(Journal) 
๕. สอนซ่อมเสริมการเขียนเรื่อง
จากภาพให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)    
มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจำนวน 
และนำสมบัติเก่ียวกับจำนวนไปใช้ 

1.แบบฝึกหัดเสริมการแก้ปัญหา โดยการนำ
สมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์   
อภิวงค์งาม 
 

2.สอนเสริมทักษะการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ
สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ การบวก การคูณ 
การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)    
มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเก่ียวกับ
การวัด 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การใช้
อัตราส่วนตรีโกณมิติกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์   
อภิวงค์งาม 
 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประกอบการ

เรียน เช่น สามเหล่ียมมุมฉาก 
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการวัดระยะทาง ความสูง เป็นต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L1 (สีเทา)    
มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ (mathematical 
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง 
ๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
นำไปใช้แกป้ัญหา 

1. แบบฝึกหัดสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน 
เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้
เหตุผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอภิวัฒน์   
อภิวงค์งาม 
 

2. สอนเสริมทักษะการเรียนรู้ การแก้สมการ 
อสมการ และฟังก์ชัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
ปัญหา กิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
ผลการวิเคราะห์อยู่กลุ่ม L2 (สี
แดง) 
มาตรฐาน ว ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ทดลองและอธิบาย 
การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต  
 
 

1. ครูเรียบเรียงเนื้อหา จัดหาส่ือการสอน
ท่ีตรงตามเนื้อหามาให้นักเรียนเพิ่มเติม 
2. ครูผู้สอนจัดทำข้อสอบ O-Net การ
รักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ให้
นักเรียนได้ฝึกทำจนเกิดความเข้าใจ สร้าง
ประสบการณ์ในการทำข้อสอบและการ
คิดวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นข้อคำถาม
ในข้อสอบ  

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 63 

ครูปิยะณัฐ  
นันทการณ์ 

๒.  ทดลองและอธิบายกลไกการ
รักษาดุลยภาพของน้ำ   
ในพืช  
 

1.ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำ
ในพืชให้นักเรียนได้ลองทำ และฝึก
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 63 

ครูปิยะณัฐ  
นันทการณ์ 

3.  สืบค้นข้อมูลและอธบิายกลไก
การควบคุมดุลยภาพ 
ของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของ
มนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

1. จัดสอนซ่อมเสริมกลไกการควบคุม
ดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิ
ของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ให้แก่นักเรียน 
2. จัดหาคลิปวิดีโอและส่ือการสอนอื่น ๆ 
มาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
1.ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับกลไกการควบคุม 
ดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิ
ของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ให้นักเรียนได้
ลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

ธันวาคม 63-
มกราคม 64  

ครูปิยะณัฐ  
นันทการณ์ 

4.  อธบิายเก่ียวกับระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำ
ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพ    

1. จัดสอนซ่อมเสริม และแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มา
ทบทวนให้กับนักเรียนจนเกิดความเข้าใจ
มากขึ้น 
2. ครูผู้สอนคัดเลือกข้อสอบ O-Net 
เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน  ให้นักเรียนได้
ลองฝึกทำ และวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

มกราคม -
กุมภาพันธ์ 64 

ครูปิยะณัฐ  
นันทการณ์ 

 



๕๙ 
 

1.2 ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ภาพท่ี แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ภาพท่ี แสดงแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 



๖๐ 
 

 
ภาพท่ี แสดงตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย 

 



๖๑ 
 

 
ภาพท่ี แสดงตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย 



๖๒ 
 

 
ภาพท่ี แสดงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย 

 
 



๖๓ 
 

 
ภาพท่ี แสดงการวัดและประเมินผลในรายวิชาภาษาไทย 

 
 



๖๔ 
 

 โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ส่ือ
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

 
ท่ี ชื่อรายงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น ครูผู้สอน 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปร

รูปผลผลิตโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.1 นางพจนารถ เป็งโต 

2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง     แหล่ง
อารยธรรมในทวีปเอเชีย 

ม.2 นายไกรวฒุิ ชัยมงคลกุล 

3 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์    ท่ี
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2  โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ม.2 นางสาวิภา มะโนวรรณา 

4 การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในการส่งเสริม
ความสามารถการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและ
ความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียน             
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ม.2 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา 

5 การส่งเสริมการคิดทางเรขาคณิต และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการ
สอน 

 

ม.2 นางสาวศุภานัน   ทองประไพ 

6 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน
ภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    ปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   
 

ม.3 นางกัญกมล  ศรีจันทร์ 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
พันธุกรรม  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ข้อสอบ O-NET 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ม.3 นางขวัญณภัทร พันอินทร ์

 

 

 

 



๖๕ 
 

ท่ี ชื่อรายงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น ครูผู้สอน 
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 

ภาพทิวทัศน์ใต้ท้องทะเล สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ม.4 นายอำนวย  มหามิตร 

9 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บท
สนทนา  

ม.4 นางสาวปานฤทัย นุชบ้านป่า 

10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง      การ
แยกตัวประกอบของพหุนาม โดยการสอนซ่อม
เสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ัน ม. 
4/1  

ม.4/1 นายอภิวัฒน์  อภิวงค์งาม 

11 การพัฒนาทักษะการวัดโวลต์มิเตอร์โดยเพื่อน
สอนเพื่อน วิชางานไฟฟ้า รหัสวิชา ง31267 

ม.4/2 นายอุดมศักดิ์  แสนจิตต์ 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส32101) เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเพลง 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ม.5 นางเครือวัลย์  หมอยา 

13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของพืชดอกสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ม.5/1 นางสาวสุดารัตน์ จันทรเสนา 
 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียน    ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ม.5/1 นางสาวชุติมันต์    คำมะ 

15 โครงร่างวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนท่ี 1          ปี
การศึกษา 2563 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้
การจัดการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การ
สะท้อนและการหักเหของแสง 

ม.5 นางสาววลัยลักษณ์  มีทรัพย์ 

16 การเรียนรู้ในการจดจำคำศัพท์เฉพาะทาง
ชีววิทยาด้วยเทคนิคคำอธิบายคำ  
(Word Explain Word Technique: WEWT) 
ในวิชาชีววิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

ม.6/1 นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ 

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.1 ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีนักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๖๗ 
 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 



๖๘ 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นมีให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
 



๖๙ 
 

 2.2 ครูมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ยุคดิทัล (Digital) 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงการใช้ส่ือเทคโนโลยีของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 



๗๐ 
 

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
 



๗๑ 
 

2.3โรงเรียนเมืองมายวิทยาส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ DLTV/DLIT   เป็นส่ือการสอน 
โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ดำเนินการ ดังนี ้

1. ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (PC) โปรเจคเตอร์     มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ได้อย่างท่ัวถึงทุกห้อง ความดัง
ของเสียง ได้ยินชัดเจนและไม่รบกวนห้องอืน่ นักเรียนทุกคนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าได้และ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  ใช้ DLIT ช่วยจัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงสอนแทนกรณีครูลาหรือไปราชการ 
นักเรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้ในเวลาว่างมี 

2. ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)     
มีการติดต้ังสายแลน และเครือข่ายไร้สาย WIFI มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นท่ี ของโรงเรียนกว่าร้อยละ 90 มีการเช่ือมต่อ
สัญญาณ ผ่าน FTTx (TOT ON NET) เคเบิลใยแก้วนำแสง ความเร็ว 200Mbps/200Mbps จำนวน   2 พอร์ต 
 3. ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดท้ังภาพและเสียง ภายในห้องเรียน มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ท่ีสามารถใช้งานจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดท้ังภาพและ
เสียง ภายในห้องเรียนจำนวน 70 % ขึ้นไป แต่ไม่ครบทุกห้องเรียน 
 4. การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรด้านการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ได้แก่ 
ส่งเสริมให้มีการใช้ DLIT Classroom / DLIT Resource / DLIT Digital Library / DLIT TED-Ed โดยการประชุม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน DLIT ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ผ่าน 
DLIT  PLC และสนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใช้คลังข้อสอบออนไลน์ (DLIT Assessment) โดยให้ครู 
และนักเรียกเข้าเป็นสมาชิกเพื่อนำข้อสอบมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพฒันาการเรียนรูข้องตัวนักเรียน
เอง 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)ตามความเหมาะสม ครูร้อยละ 70 มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือประกอบการสอน
จาก DLITโดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการเรียนรู้ 
จาก DLIT 
 6. เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในอันท่ีจะได้นำองค์
ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูร้อยละ 70  
มีการใช้ส่ือ Socail Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน DLIT PLC 
YouTube Channel Cloud Computing หรือส่ืออื่น 
 



๗๒ 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงครูผู้สอนส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ส่งเสริมให้ครูการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ DLTV/DLIT เป็นส่ือการสอน 

 



๗๓ 
 

 2.3 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลตามการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 

 
 

ภาพท่ี แสดงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

ภาพท่ี แสดงการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในสังกัด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
จากสำนักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 



๗๔ 
 

 
 

ภาพท่ี แสดงการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 

 

ภาพท่ี แสดงการนิเทศภายในครูผู้สอนโดยกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย 



๗๕ 
 

 

ภาพท่ี แสดงการนิเทศภายในครูผู้สอนโดยกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย 

 

ภาพท่ี แสดงการนิเทศภายในครูผู้สอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาส่ือการเรียนรู้  
 ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ออกแบบและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ โดยนักเรียนมีส่วนรว่มในการออกแบบและพัฒนาคุณภาพของส่ือนวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการประเมนิผลเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 



๗๖ 
 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 



๗๗ 
 

 
 

ภาพท่ี แสดงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 



๗๘ 
 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 
 

 



๗๙ 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 



๘๐ 
 

 มีกระบวนการประเมินส่ือนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยมีวิธีการการให้คะแนนต่อการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน จากนั้นครูผู้สอนนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงส่ือการเรียนรู่ของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ท่ีต้ังไว้ 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี แสดงกระบวนการประเมินส่ือนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 
 



๘๑ 
 

การวัดและประเมิน 

1) เลอืกเคร่ืองมือ/วิธีการวัดประเมินผล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน MUANGMAI Model ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสรุปตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ เคร่ืองมือ วิธีการวัดประเมินผล 
1.  เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 
(MUANGMAI Model) 

ผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ   
(O-NET) ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล 

สถิติคะแนนผลการ
ทดสอบ  
O-NET ปีการศึกษา 
2560-2564 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการ
บริหารเมืองมายโมเดล 
(MUANGMAI Model) 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหาร
เมืองมายโมเดล (MUANGMAI Model) 
 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก ข้ึนไป ร้อยละ 70 

 
2) สร้างและพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน MUANGMAI Model นัน้ ได้
ดำเนินการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ
การบริหารเมืองมายโมเดล (MUANGMAI Model) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) วิเคราะห์โครงสร้าง ประเด็นท่ีต้องการวัดสร้างข้อคำถามให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
MUANGMAI Model 
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากหนังสือ เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง 
  3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 
(MUANGMAI Model) โดยสร้างเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามหลักของลิเคอร์ท 
(Likert) จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ โดยกำหนดค่าระดับคะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2554) 
  5 ความหมาย พึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 ความหมาย พึงพอใจมาก 
  3 ความหมาย พึงพอใจปานกลาง 
  2 ความหมาย พึงพอใจน้อย 
  1 ความหมาย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 



๘๒ 
 

  สำหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  4)นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 
(MUANGMAI Model) เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่ 
 1. นางเครือวัลย์ หมอยา  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
 2. นายอำนวย มหามิตร  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระศิลปะฯ 
 3. นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 4. นางขวัญณภัทร พันอินทร ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 5. นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 เพื่อประเมินความสอดคล้อง ในด้านต่างๆ ความเหมาะสมของข้อความ ภาษาท่ีใช้ ข้อคำถามกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
   ให้คะแนน  +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   ให้คะแนน    0   เมือ่ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   ให้คะแนน   -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดไม่ได้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หากดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ท่ีคำนวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป   ถือว่าเป็นแบบ
ประเมินมีความสอดคล้องกับกรอบการประเมินสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งจากการคำนวณ พบว่า ข้อคำถามทุกข้อมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึง่ใช้ได้ทุกข้อ 
  5)ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมาย
โมเดล (MUANGMAI Model) ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ คือ บางข้อภาษาท่ีใช้ยังไม่ชัดเจน กำกวม ภาษาไม่
กระชับรัดกุม จึงการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขรายการประเมินตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ เพื่อนำไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน  50 คน ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมือง
มายโมเดล (MUANGMAI Model) ดำเนินการดังนี้ 
  1) นำแบบประเมินความพึงพอใจมาตรวจนับคะแนนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

  2) นำคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.)  แล้วเทียบกับเกณฑ์
เพื่อแปลผล โดยกำหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้ 
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   5 ความหมาย พึงพอใจมากท่ีสุด 
   4  ความหมาย พึงพอใจมาก 
   3 ความหมาย พึงพอใจปานกลาง 
   2  ความหมาย พึงพอใจน้อย 
   1  ความหมาย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  สำหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดได้ การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉล่ียเป็น 
รายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) ค่าเฉล่ีย ( ) มีสูตรในการคำนวณ  

=  

 เมื่อ   แทน  ค่าเฉล่ียประชากร 
  ∑ X    แทน  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมดในกลุ่มตัวอย่าง   
  N แทน จำนวนของข้อมูลท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

  2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้  

 
 เมื่อ  S. D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  x แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ∑ X    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  ∑ X2  แทน ผลรวมของกำลังสองของคะแนนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน 
  n แทน จำนวนข้อมูลท้ังหมด 
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3) กำหนดเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล (MUANGMAI 

Model) เป็นเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการประเมินกำหนดคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   5 ความหมาย พึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 ความหมาย พึงพอใจมาก 
   3 ความหมาย พึงพอใจปานกลาง 
   2 ความหมาย พึงพอใจน้อย 
   1 ความหมาย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 สำหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 จากนั้นหาค่าร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการตัดสินเกณฑ์ท้ัง 5 ระดับ 
 
4) ใช้ผลการวัดและประเมินผลเพือ่ออกแบบวางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 จากผลการวัดและประเมินผลเพื่อออกแบบวางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ตามการ
บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล (MUANGMAI Model) โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาท้ังด้าน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับโรงเรียน อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ดังนี ้

1. โรงเรียนได้สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันศาสนา ให้ตระหนักรู้ถึงเหตุผลและความจาเป็นของทางราชการในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารบุคลากร งบประมาณ และคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการ 
ดังนี้  

1.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชุมคณะครู เพื่อวางแผนการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การวางแผนการรับนักเรียน การส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1.2 ได้รับความร่วมมือด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน จากองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลาปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น โครงการ อย.น้อย สุขภาพดีเริ่มท่ีโรงเรียน 

2. โรงเรียนเมืองมายวิทยาส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ DLTV/DLIT เป็นส่ือการสอน 
โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ดำเนินการ ดังนี้  
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1. ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (PC) โปรเจคเตอร์ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ได้อย่างท่ัวถึงทุกห้อง ความดัง
ของเสียง ได้ยินชัดเจนและไม่รบกวนห้องอื่น นกัเรียนทุกคนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าได้และ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ใช้ DLIT ช่วยจัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงสอนแทนกรณีครูลาหรือไปราชการ 
นักเรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้ในเวลาว่างมี  

2. ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มี
การติดต้ังสายแลน และเครือข่ายไร้สาย WIFI มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาหรับนักเรียนในห้องปฏิบัติการ  
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นท่ี ของโรงเรียนกว่าร้อยละ 90 มีการเช่ือมต่อ
สัญญาณ ผ่าน FTTx (TOT ON NET) เคเบิลใยแก้วนาแสง ความเร็ว 200Mbps/200Mbps จำนวน 2 พอร์ต  

3. ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดท้ังภาพและเสียง ภายในห้องเรียน มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ท่ีสามารถใช้งานจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดท้ังภาพและ
เสียง ภายในห้องเรียนจานวน 70 % ขึ้นไป แต่ไม่ครบทุกห้องเรียน  

4. การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรด้านการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้แก่ 
ส่งเสริมให้มีการใช้ DLIT Classroom / DLIT Resource / DLIT Digital Library / DLIT TED-Ed โดยการประชุม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน DLIT ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน DLIT 
PLC และสนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใช้คลังข้อสอบออนไลน์ (DLIT Assessment) โดยให้ครู และ
นักเรียกเข้าเป็นสมาชิกเพื่อนำข้อสอบมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพฒันาการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง  

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ตามความเหมาะสม ครูร้อยละ 70 มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือประกอบการสอนจาก 
DLITโดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการเรียนรู้ จาก DLIT  

6. เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในอันท่ีจะได้นำองค์
ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูร้อยละ 70 
มีการใช้ส่ือ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน DLIT PLC 
YouTube Channel Cloud Computing หรือส่ืออื่นๆ 

3. โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
ส่ือและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ดังภาพต่อไปนี้ 
 



๘๖ 
 

 
ภาพ ตัวอย่างรายงานวิจัยในช้ันเรียนของคณะครู  

 
5)วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวัดและประเมินผลนำเสนอต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับทราบ
พัฒนาการ 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากการวัดและประเมินผลในด้านต่างๆ มานำเสนอต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับทราบ
พัฒนาการของโรงเรียน และนักเรียน รวมถึงรว่มรบัฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เพื่อ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนรว่มกัน 
 

 
ภาพ การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการและ

คณะผู้บริหาร เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนร่วมกนั 
 
 
 



๘๗ 
 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 

      1.ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 
 1) มีผลการทดสอบ O-NET ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล 
 ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของโรงเรียน มีดังนี ้
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 45.22 52.13 51.19

ภาษาอังกฤษ 26.56 30.79 31.11

คณิตศาสตร์ 20.38 24.75 24.47

วิทยาศาสตร์ 27.18 31.67 31.45

คะแนนเฉล่ีย
รายวิชา

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 34.26 47.74 46.40

สังคมศึกษา 34.94 37.45 36.87

ภาษาอังกฤษ 20.55 25.83 25.56

คณิตศาสตร์ 18.33 21.83 21.28

วิทยาศาสตร์ 23.97 29.04 28.65

คะแนนเฉล่ีย
รายวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

ภาพ กราฟผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2564 

 
ภาพ กราฟผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 - 2564 
ผลการทดสอบ O-NET ในรายบุคคล มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 2) มีจำนวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 จากผลการทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา 
 3) มีการวิเคราะห์ข้อมูล O-NET มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 
 จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 
โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้นำข้อมูลผลการสอบมาประเมิน พบว่าในแต่ละวิชาจะมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีนักเรียนไม่
ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้วางแผนกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการออกแบบและจัดการเรียนรู้ครอบคลุมรายวิชา
ท่ีต้องการปรับปรุง โดยพิจารณาผลการวิเคราะห์อยู่ใน L1 (สีเทา) และ H2 (สีเหลือง) เพื่อออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีทำการแก้ไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยกำหนดครูผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานใน
รายวิชาท่ีได้สอนในแต่ละระดับช้ัน (แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 2564) ได้แก่ 
 1.แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 2.แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 
ภาพ ตัวอย่างแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการสอบ O-NET  
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

            ปีการศึกษา2563 – 2564 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ผลต่างระหว่างปี

การศึกษา

ภาษาไทย 45.14 45.22 0.08

ภาษาอังกฤษ 24.50 26.56 2.06

คณิตศาสตร์ 17.89 20.38 2.49

วิทยาศาสตร์ 27.04 27.18 0.14

คะแนนเฉล่ีย

รายวิชา

 
จากผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา 
 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา2563 – 2564 

    

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ผลต่างระหว่างปี

การศึกษา

ภาษาไทย 33.94 34.26 0.32

สังคมศึกษา 34.88 34.94 0.06

ภาษาอังกฤษ 20.16 20.55 0.39

คณิตศาสตร์ 16.02 18.33 2.31

วิทยาศาสตร์ 25.73 23.97 -1.76

คะแนนเฉล่ีย

รายวิชา

 
 
จากผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
 



๙๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                      

                  
                                                                              
                                                                       

                                      

                       
                                                                     

                                                

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกี า

 มหาวิทยาลัยพะเยา



๙๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

                      
                                                   

                        

                                      

                      
                                                    

                                                                    



๙๓ 
 

แนวทางขยายผล/ผลของการขยายผล 
 

  ได้มีโครงการเสริมสร้างความรู้พี่สู่น้อง 
 

 
 
 

 
 



๙๔ 
 

 
  
 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมของจังหวัด 

 ภายใต้รูปแบบการจัดการบริหารจัดการโรงเรียน MUANGMAI Model ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ดังนั้น ผู้เรียนจึงมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะมีส่วนในการดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 และ 2564  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียน อยู่ในระดับกลุ่มต้นในปีการศึกษา 2563 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.97  ในระดับกลุ่มกลาง ปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลง 
4.98 และ ในระดับกลุ่มสูง ปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น 4.02  

 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 และ 2564   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียน อยู่ในระดับกลุ่มต้นในปีการศึกษา 2564 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น 1.7  ในระดับกลุ่มกลาง ปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลดลง 1.10 และ ในระดับกลุ่มสูง ปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลง 1.35  

 



๙๕ 
 

 
ภาพ นักเรียนเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ TOT Smart Kids Code (เปล่ียนความรู้..เป็นความรัก)  
ได้รับความรู้ด้าน Coding and Robot เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้าน Coding และหุ่นยนต์ 

 

 
ภาพ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเมืองมายวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลหญิงรุ่น 18 ปี  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ครั้งท่ี 8  

ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง 

 



๙๖ 
 

ภาพ นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เข้าเย่ียมชม และเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านงานช่าง 
ท่ีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง 

 
 

  
ภาพ โครงการวิถีพอเพียงโรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
มุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 
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