
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน  “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการบริหารงาน” 
โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน MUANGMAI  Model    

 
๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ผํานมา โรงเรียนเมืองมายวิทยา            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) โดยแบํงเป็น ๓ กลุํมหลัก ได๎แกํ กลุํมต๎น หมายถึง
นักเรียนมีผลการเรียนระดับ มส ร ๐ ๑ และ ๑.๕ กลุํมกลาง หมายถึงนักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๒ และกลุํม
สูง นักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๒.๕ , ๓ , ๓.๕ และ ๔ ซึ่งพบวํา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอยูํในกลุํมต๎น คิดเป็นร๎อยละ ๑๕.๗๒ กลุํมกลาง คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๓.๐๓ กลุํมสูง คิดเป็นร๎อยละ ๖๙.๗๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาอยูํในกลุํมต๎น คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๗๘ กลุํมกลาง คิดเป็นร๎อยละ ๙.๑๐ กลุํมสูง คิดเป็นร๎อยละ 
๖๙.๑๑  

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียน
เมืองมายวิทยาผํานโปรแกรม PROFILE ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบวํา มีคําเฉลี่ยต่่า และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานต่่ากวําของจังหวัดล่าปาง หมายความวํา ผู๎เรียนทุกกลุํมท่าคะแนนได๎ต่่า จึงท่าให๎คําเฉลี่ยต่่า คําการ
กระจายหรือคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่่ากวําคําสถิติที่ออกมาในลักษณะเชํนนี้สะท๎อนให๎เห็นวําการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ดีมีคุณภาพ ครูผู๎สอนเข๎าถึงผู๎เรียนทุกคน ครูมีความเชี่ยวชาญ ช่านาญในการถํายทอด 
ครูผู๎สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ดี และตอบสนองการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในทุกกลุํมเป็นอยํางดี  แตํ
เนื้อหาการเรียนรู๎เป็นมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ครูไมํถนัด หรือมีความสับสนในเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน จึงสํง
ตํอองค์ความรู๎ หรือความเข๎าใจที่ผิดให๎แกํผู๎เรียน จากปัญหาและสาเหตุข๎างต๎น ครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนทั้งชั้นเรียนเกิดความเข๎าใจในสิ่งที่ถูกต๎องตรงกัน โรงเรียนเมืองมายวิทยาจึง
เห็นความส่าคัญในการออกแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎
ก่าหนดตัวชี้วัดผลการด่าเนินงานหลักหรือตัวชี้วัดความส่าเร็จ (KPI) และผู๎รับผิดชอบหลักตามแนวทางการ
ด่าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเมืองมาย
วิทยา ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ การพัฒนาสถานศึกษาสูํความเป็นเลิศ  โดยใช๎ MUANGMAI 
Model หมายถึง โรงเรียนเมืองมายนี้ ที่ใครๆ ก็รัก ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู ครูรักกัน ชุมชนรักโรงเรียน 
โดย   
  M –Morality หมายถึง คุณธรรม และน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  U-Understanding /Unity หมายถึง ความเข๎าใจในภารกิจ หน๎าที่ ความสามัคคี มีเอกภาพ 



  A-Academic Achievement หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู บุคลากร 
ผู๎บริหาร 
  N- Network หมายถึง การสร๎างการมีสํวนรํวมของภาคี เครือขํายทางการศึกษา 
  G-Good governance หมายถึง การน่าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการด่าเนินงาน 
  M-Mission /Motivation หมายถึง การด่าเนินงานสอดคล๎องตามภารกิจ และการสร๎างแรงจูงใจ 
  A-Active/ Attempt หมายถึง การมุํงมั่น ตั้งใจ ความเพียร พยายาม ในการพัฒนา 
  I-Innovation หมายถึง การพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาด๎วยการสร๎างนวัตกรรม 
  จากความเป็นมาและสภาพปัญหาข๎างต๎น โรงเรียนเมืองมายวิทยามีความสนใจในการน่า 
MUANGMAI  Model เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีแนวทางแก๎ไขปัญหาและการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ดังตํอไปนี้ 

๑. จัดท่าเอกสารการเรียนรู๎  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎  (O-NET) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รํวมกับ 

สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยคณะครู

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๕. จัดท่าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๖. จัดการกระบวนการเรียนรู๎  มีการด่าเนินการโดยมีค่าสั่งโรงเรียนมอบหมายหน๎าที่การจัดการเรียนการ

สอนของครูทุกภาคเรียน พัฒนาครูผู๎สอนในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยสํงเข๎าอบรมพัฒนา ครู
จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส่าคัญ และเน๎นกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  พัฒนา สํงเสริมครูวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาจากการเรียนการสอนแล๎วหาวิธีการ
แก๎ปัญหาโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

๗. จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู๎ มีการด่าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน/งาน
นิเทศการศึกษา วางแผนและด่าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และสรุปผลการด่าเนินการ  

๘. จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด่าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษาให๎
มีประสิทธิภาพ สํงเสริม และพัฒนาสถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา สํงเสริม และพัฒนาครูในการใช๎เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 

๙. ได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา  



๒. เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดล่าปาง  
๓. สมาคมผู๎บริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล่าปาง  
๔. สหวิทยาเขต(บุญวาทย์)  
๕. มหาวิทยาลัยราชมงคลล๎านนา ล่าปาง คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ ในการฝึกอบรมให๎

ความรู๎แกํนักเรียน  
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง  คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในการอบรมให๎ความรู๎และสํง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๗. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได๎สํงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู
๘. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล่าปางได๎สํงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๙. อบต.บ๎านแลง สนับสนุนงบประมาณที่เก่ียวข๎องกับการศึกษาของอบต. 

 
๓. ประโยชน์และความส าคัญ 

๑. เป็นแนวทางส่าหรับบุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ได๎น่ารูปแบบการ
บริหารเมืองมายโมเดลไปพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ในบริบทที่หลากหลาย 

๒. บุคลากรได๎น่ารูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดลไปพัฒนาด๎านการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. นักเรียนได๎รับการพัฒนาความรู๎จากบุคลากรผํานการใช๎เมืองมายโมเดลในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ 
 
๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๑. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 
๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการโดยใช๎รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล 

 
๕.เป้าหมายการพัฒนา 

๑. นักเรียนมีผลการทดสอบโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีการสอบ (O-NET) 
๓. ระดับความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการโดยใช๎รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดลอยูํในระดับ 

ดีมาก 

 
 
 



๖.การด าเนินงานการบริหารงานโดยใช้รูปแบบ MUANGMAI MODEL  
การออกแบบแนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนเมืองมายวิทยามีกระบวนการจัดท่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคํานิยมสูํการปฏิบัติโดยใช๎รูปแบบ
MUANGMAI MODEL การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ การปฏิบัติโดยใช๎รูปแบบMUANGMAI MODEL การพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ 

ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมด าเนินการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

ความต้องการ 

ก าหนดปัญหาและความต้องการ จัดล าดับความส าคัญ 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม 

วางแผนออกแบบนวัตกรรมในการบริหารงาน 

นวัตกรรม MUANGMAI MODEL 

อนุมัติใช้เคร่ืองมือนวัตกรรมในการบริหารงาน 

น าสู่การปฏิบัติตามแผนงานของการบริหารงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย 

คุณภาพของนักเรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ตามเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 

ไมํอนุมัต ิ

ไมํมีคณุภาพ 



 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
  การบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางประจ่าใจในการบริหารตามโครงสร๎างในการ
ท่างาน โดยวางแผนการสร๎างความเข๎าใจวัฒนธรรมองค์กร จัดท่าคูํมือครู กฎระเบียบและข๎อปฏิบัติของ
โรงเรียน ประชุมชี้แจง มีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามอยํางตํอเนื่องด๎วยระบบนิเทศภายใน 
ทั้งด๎านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และหัวหน๎าฝ่ายงาน รํวมเป็น
คณะกรรมการ โดยโรงเรียนใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ดังแผนภาพที่ ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
นอกจากนี้ ยังใช๎ระบบเทคโนโลยีตํางๆมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร เชํน การมาลงเวลา

ปฏิบัติงาน เป็นต๎น ในด๎านของจริยธรรม ฝ่ายบริหารสํงเสริมให๎บุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมด๎านจริยธรรมได๎แกํ การท่าบุญตักบาตร โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
  โรงเรียนเมืองมายวิทยาจัดการประชุมประจ่าทุกเดือนเพ่ือชี้แจง หารือในข๎อปัญหาการปฏิบัติงาน 
สรุปรายงานผลการด่าเนินงานน่าเข๎าสูํการประชุมให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเสนอความคิดเห็นในการแก๎ไขปัญหา 
เพ่ือน่ามาใช๎ในการปรับปรุงผลการด่าเนินงานในรอบปีถัดไป โรงเรียนมีวัฒนธรรมสํงเสริมการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานอยํางตํอเนื่องโดยการถํายทอดประสบการณ์ท่างานจากรุํนพ่ีสูํรุํนน๎อง สร๎างความสัมพันธ์อันดีในหมูํ
ในหมูํคณะผํานการจัดกิจกรรม ได๎แกํ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ ซึ่งวัฒนธรรมการถํายทอดงานของ
บุคลากรในโรงเรียน เป็นผลให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง และสร๎างบรรยากาศให๎เกิดการเรียนรู๎ใน
ระดับโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเรื่องของการท่างานและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎เกิด



นวัตกรรมและการยอมรับซึ่งกันและกัน สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารํวมการอบรมสัมมนา ในสํวนของหนํวยงานต๎น
สังกัด และหนํวยงานอื่นๆ บุคลากรน่าความรู๎ที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองมาใช๎ในการ
สร๎างแนวทางการท่างาน การพัฒนาและเสริมสร๎างความเป็นผู๎น่าให๎กับบุคลากร รํวมกันก่าหนดวิสัยทัศน์       
พันธกิจ และคํานิยม มอบหมายงานให๎กับบุคลากร แตํงตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานด๎านตํางๆ มีการกระจาย
อ่านาจในการท่างานโดยสํงเสริมให๎บุคลากรขึ้นมาเป็นหัวหน๎างานในการจัดกิจกรรมตํางๆ และโรงเรียนมีการ
จัดการสภาพแวดล๎อมด๎านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให๎มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม ที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎และมีความปลอดภัยให๎กับนักเรียน บุคลากร และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
 
 
 
 
 
 

      
ภาพที่ ๓ การสร๎างโรงเรียนที่ประสบผลส่าเร็จ ได๎รับรางวัล OBEC SWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  (๑) การสื่อสาร 
  ผู๎น่าระดับสูงมีกระบวนการด๎านการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาในลักษณะ Two – way  และชุมชน เกิด
ความเข๎าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ได๎แกํ Line  Facebook  Website เป็น
สื่อกลางในการสื่อสาร และมีการประชุมวางแผนการด่าเนินงาน  ชี้แจงและรํวมกันอภิปรายประเด็นความ
คิดเห็นบางประการในรูปการประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎  ประชุมครูและบุคลากร
ประจ่าเดือน ประชุมคณะกรรมการตามโครงสร๎างการบริหารงาน ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและอ่ืน ๆ ตาม
วาระโอกาสและความเหมาะสม  โดยการสร๎างบรรยากาศแหํงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านข๎อมูลขําวสารที่
มุํงเน๎นการท่างานแบบ Team Work เผยแพรํข๎อมูลขําวสารในรูปแบบเอกสารและสื่อออนไลน์ได๎แกํวารสาร 
รายงานการประชุม ประกาศ ค่าสั่ง ระเบียบ ข๎อบังคับ และหนังสือเวียนทั้งภายในและภายนอก มีระบบเสียง
ตามสาย เพ่ือให๎บุคลากรได๎รับรู๎และติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องตําง ๆ ของโรงเรียน และการยกยํองชมเชย 
มอบรางวัล เกียรติบัตร เพ่ือเป็นแรงเสริมในการปฏิบัติงาน  เป็นขวัญก่าลังใจให๎กับนักเรียนและบุคลากรที่เป็น
แบบอยํางที่ดี มีความมุํงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และเผยแพรํตํอชุมชนซึ่งเขียนไว๎ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ในสํวนของการด่าเนินงานของผู๎บริหารในด๎านการสื่อสารมีวิธีการ ดังภาพที่ ๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ การใช๎สื่อสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให๎กับผู๎มีสํวนได๎เสีย 
ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๑ แสดงการด าเนินงานของผู้บริหารในด้านการสื่อสาร 

เครื่องมือ 
เครื่องมือ 
การสื่อสาร 

ครั้ง / จ านวน 
วิธีการสื่อสาร 

พูดคุย เอกสาร ค าสั่ง 
ผู๎ปฏิบัติงานในโรงเรียน (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
คณะผู๎บริหาร ประชุม วันจันทร์       
กลุํมบริหารวิชาการ ประชุม วันจันทร์       
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน ประชุม วันพฤหัสบดี       
กลุํมบริหารทั่วไป ประชุม วันอังคาร       
กลุํมบริหารงบประมาณ ประชุม วันพุธ       
หัวหน๎ากลุํมสาระ / งาน ประชุม วันอังคาร       
ครู / บุคลากรทางการศึกษา ประชุม เดือนละ  ๑ ครั้ง       
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง      
ประธานนักเรียน ประชุม สัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง       
นักเรียน ประชุม สัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง       
ผู๎ปกครอง / ชุมชน ประชุม ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง       
คณะกรรมการสถานศึกษา / ชมรม
ศิษย์เกํา เครือขํายผู๎ปกครอง 

ประชุม ภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง       

หนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ประชุม ตามความเหมาะสม       
 
ซึ่งในการด่าเนินงานของผู๎บริหารในด๎านการสื่อสาร ได๎แสดงเป็นแผนภาพที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๕ แสดงการสื่อสารและสร๎างความผูกพันกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

เลือกวิธีการในการสื่อสาร 

ฝ่ายบริหาร 

ก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการ

สื่อสาร สื่อสารไปยัง

บุคลากร 
รวบรวม 

เรียบเรียงข้อมูล

กลั่นกรอง 

ตรวจสอบ

Yes 

No 

ติดตามและ
ประเมินผล 

บุคลากรรับทราบ เข้าใจ   
น าไปปฏบิัต ิ

C 

A D 

P 

ก าหนดวันเวลาในการ
สื่อสาร 



(๒) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  ผู๎น่าระดับสูงได๎ก่าหนดนโยบายในการติดตาม ก่ากับ ดูแล ชํวยเหลือภาระหน๎าที่การปฏิบัติงาน 
ด๎านตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคํานิยม ซึ่งเขียนไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ  โดยการจัดท่า
แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติราชการ กระตุ๎นให๎บุคลากรได๎ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได๎รับผิดชอบ นิเทศ
ติดตาม ดังนี้  
  ๒.๑) ด่าเนินงานตามกระบวนการก่ากับดูแล และการบริหารจัดการ นิเทศติดตามผํานหัวหน๎ากลุํม
งานบริหาร ๔ ฝ่าย หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามโครงสร๎างการบริหารของโรงเรียน 
  ๒.๒) ประชุมครูภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกวันพฤหัสบดี และจัดกระบวนการ PLC สูํการปฏิบัติ 
  ๒.๓) ฝ่ายบริหารจัดการประชุม เพ่ือสื่อสารคณะครูด๎านนโยบาย และข๎อเสนอแนะตําง ๆ จากต๎น
สังกัด 
  ๒.๔) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประชุมผู๎ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง เพือ่รายงานและรับฟังข๎อมูลความคิดเห็น เพ่ือน่ามาพัฒนาปรับปรุง  โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให๎
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและคํานิยมขององค์กร ดังแผนภาพที่ ๖  

                 ภาพที่ ๖ แสดงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและคํานิยมขององค์กร 



การน าการบริหารรูปแบบ MUANGMAI MODEL มาการก ากับดูแลโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
  (๑) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน โรงเรียนได๎ด่าเนินการ ตามโครงสร๎างการบริหาร โดยมี
ผู๎อ่านวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชมรมศิษย์เกําโรงเรียน
เมืองมายวิทยา คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน เข๎ามามีสํวนรํวมในการด่าเนินงาน โดยใช๎หลักธรร
มาภิบาล เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และใช๎รูปแบบการบริหารเป็นเลิศ MUANGMAI MODEL ในการ
ขับเคลื่อน ให๎เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี เพ่ือน่าไปสูํการปฏิบัติโดยมีผู๎ รับผิดชอบ
ก่ากับดูแลทั้งในระดับแผนงาน โครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน  ซึ่งสามารถสรุป
กระบวนการก่ากับดูแลโรงเรียนเมืองมายวิทยา ดังแผนภาพที่  ๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 แผนภาพที่ ๗ แสดงกระบวนการการก่ากับดูแลโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 
 
๓. การประเมินและการปรับปรุง  
 ในการประเมินผลการด่าเนินการของฝ่ายบริหาร จะได๎รับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน การรับนโยบายมาสูํการบริหารงานใน
โรงเรียนโดยการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินจะน่าไปสูํ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนโดยใช๎หลักธรรมมาภิบาล
และวงจร PDCA ซึ่งในการประเมินผลการด่าเนินการที่ส่าคัญในโรงเรียนเพ่ือน่าผลมาปรับปรุงให๎เกิด
ประสิทธิผล  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คํานิยม 

 

ผู๎อ่านวยการโรงเรยีน 

 

 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ระบบการกา่กับดูแล 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

คณะกรรมการชมรมศษิยเ์ก่า 

เครอืขา่ยผูป้กครอง 

หัวหน๎ากลุํมงานท้ัง 4 ฝ่าย 

MUANGMAI MODEL 



ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม      
   
 (๑) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  
         โรงเรียนเมืองมายวิทยา มีกระบวนการในการคาดการณ์ลํวงหน๎าถึงความกังวลของสาธารณะที่มี
ตํอหลักสูตรการจัดการศึกษาและการปฏิบัติการ  
 
 

รายการประเมิน 
ที่ส าคัญ 

ผู้ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน การน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

๑. งบประมาณและ
การเงิน 

หนํวยตรวจสอบภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี โปรํงใส
เป็นปัจจุบัน 

๒. การจัดซื้อจัดจ๎างพัสดุ  หนํวยตรวจสอบภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การบริหารพัสดุถูกต๎อง
โปรํงใสเป็นปัจจุบัน 

๓. บุคลากร  โรงเรียนแตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ปรับปรุงพัฒนางานและ
เลื่อนเงินเดือน 

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

ส่านักทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.)  

ปลายภาคเรียนที่ ๒  
ของทุกปี 

วัดมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ 

๕. การประกันคุณภาพ
ภายใน 

โรงเรียนประเมินตนเอง
และเขตพ้ืนที่การศึกษาสํง
คณะกรรมการมาประเมิน 

ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
เมื่อสิ้นปี  

ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  

๖. การประกันคุณภาพ
ภายนอก  

ส่านักงานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
แหํงชาติ (สมศ.) 

ประเมิน ๕ ปีตํอครั้ง  ตัดสินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  

๗. การด่าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ 

คณะกรรมการที่โรงเรียน
แตํงตั้ง 

เมื่อสิ้นสุดการด่าเนินการ ปรับปรุงการด่าเนินงาน / 
ตัดสินยุติหรือด่าเนินการ
ตํอไป  

๘. การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร  

คณะกรรมการที่โรงเรียน
แตํงตั้ง 

ปีละ ๒ ครั้ง (มีนาคม/
กันยายน)  

ปรับปรุงพัฒนางานและ
เลื่อนเงินเดือน 

๙. การปฏิบัติงานของ
ผู๎บริหาร  

ส่านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ปีละ ๒ ครั้ง (มีนาคม/
กันยายน)  

ปรับปรุงพัฒนางานและ
เลื่อนเงินเดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๘ แสดงกระบวนการสํงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
    (๒) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
       ผู๎บริหารโรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎น่าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช๎ในการบริหารงาน และสํงผล
ให๎บุคลากรในโรงเรียนท่างานโดยยึดหลักความถูกต๎อง ปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสม ท่างานด๎วยความโปรํงใส 
ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียรํวมกันท่างาน บนความรับผิดชอบรํวมกันเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาอยํางคุ๎มคําและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอผู๎เรียน    
 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม   
      โรงเรียนเมืองมายวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูํในต่าบลบ๎านแลง ผู๎บริหารได๎ค่านึงถึง
ความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม โดยภารกิจหลักของโรงเรียนสอดคล๎องกับเป้าหมายของชุมชน โดยให๎
ความส่าคัญกับชุมชน เพ่ือเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดี และสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับโรงเรียนและชุมชน 
โดยผู๎บริหารระดับสูงได๎มํุงเน๎นการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ผู๎ปกครอง ผู๎น่าองค์กรท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดประชุมผู๎ปกครองเพ่ือคัดเลือกตัวแทนเครือขํายผู๎ปกครองแตํละห๎องเรียน 
เพ่ือประสานงานและชํวยกันสอดสํองดูแล ความประพฤติของนักเรียน มีการจัดท่าวารสารรายงานผลการ

ขั้นตอน กระบวนการส่งเสริม 

การประพฤติปฏิบัตติามกฎหมาย  

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

รวบรวม จดัท า 

จดักิจกรรมสนบัสนนุ 

สือ่สารสองทิศทาง 

ประเมิน 

ยกยอ่ง ชมเชย เชิดชเูกียรติ 

ใหค้วามดีความชอบ 

วา่กลา่วตกัเตือน ภาคทณัฑ ์

ลดขัน้เงินเดือน ปลดออก ไล่

จดัท ารายงานสารสนเทศ 

   ไมผ่า่น 

ผา่น 



ด่าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือสื่อสารข๎อมูลจากโรงเรียนไปยังผู๎ปกครองให๎ได๎รู๎ถึงความส่าเร็จของนักเรียนและ
โรงเรียนในด๎านตําง ๆ ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน ด๎านการมีสํวนรํวมของชมรมศิษย์
เกําโรงเรียนเมืองมายวิทยา และด๎านความสัมพันธ์กับชุมชนที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี มีการจัด
กิจกรรมในวันส่าคัญทางศาสนาตําง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาของครูและนักเรียนอยํางสม่่าเสมอ 
  ผลจากการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนและชุมชนท่าให๎โรงเรียนได๎รับความไว๎วางใจจาก
ชุมชน โดยชมรมศิษย์เกําโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รํวมกันบริจาคเงินผํานกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือจ๎างครูกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป์) ให๎กับโรงเรียน กํอให๎เกิดความผาสุกและประโยชน์โดยรวมแกํสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๙ การเลํนดนตรีของวงโยธวาทิตของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

    (๒) การสนับสนุนชุมชน 
           โรงเรียนเมืองมายวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยูํ ในต่าบลบ๎านแลง จึงมีความจ่าเป็นที่ต๎องสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีตํอกัน ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนในด๎านตําง ๆ ดังนั้น
เมื่อชุมชนต๎องการความชํวยเหลือ หรือต๎องการรับบริการจากโรงเรียนในทุก ๆ กิจกรรม  โรงเรียนจึงต๎องให๎
ความรํวมมือในทุก ๆ ด๎านเชํนกัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันดีตํอกันระหวํางโรงเรียนกับชุมชน การ
ชํวยเหลือชุมชน   ที่ส่าคัญรวมถึงการที่โรงเรียนท่าเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎งานบริการสังคมที่มีอยูํแล๎ว 
การศึกษาของชุมชน  สภาพแวดล๎อม รวมทั้งกิจกรรมความรํวมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล๎อม และการด่าเนินการของสมาคมวิชาชีพตําง ๆ 
 ด๎านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอยําง
เป็นระบบ มีการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ ห๎องเรียน ห๎องประชุม สนามฟุตซอลให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา เพ่ือเป็น
การสร๎างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน  และสนับสนุนทุกหนํวยงานที่เข๎ามาขอรับบริการจาก   
ทางโรงเรียน 
 ด๎านสัมพันธ์ชุมชน เชํน การจัดกิจกรรมวันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา วันแมํแหํงชาติ วันพํอแหํงชาติ 
วันลอยกระทง เป็นต๎น ท่าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ วันเด็กแหํงชาติ และกิจกรรมจิตอาสาตําง ๆ เพ่ือบริการ
ชุมชน ด๎านกิจกรรมกีฬา วงโยธวาทิต ในกิจกรรมและวันส่าคัญตําง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน อ่าเภอ และจังหวัด 



แผนภาพที่ ๑๐ แสดงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

   ผลจากการสร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอกัน ด๎วยการสนับสนุนและสร๎างความเข๎มแข็งระหวํางโรงเรียนกับ 
ชุมชน ท่าให๎โรงเรียนได๎รับความไว๎วางใจ เป็นที่ยอมรับจากชุมชน ซึ่งดูได๎จากจ่านวนนักเรียนและอาคารเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือรองรับความไว๎วางใจจากชุมชนที่มีให๎กับโรงเรียนด๎วยดีเสมอ 
 
การจัดท านวัตกรรมโรงเรียนเมืองมายวิทยา (MUANGMAI MODEL) 
โรงเรียนเมืองมายวิทยามีวิธีการในการวางแผนกลยุทธ์  ดังภาพที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนเพ่ือทบทวนการ
ก่าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  จนกํอให๎เกิดนวัตกรรม MUANGMAI MODEL มาพัฒนารูปแบบกระบวนการ
บริหารงาน  ดังภาพที่ ๑๑ 

1. การเตรียมการ 

ตั้งคณะท างาน 

รวบรวมข๎อมลู วิเคราะห์  

จัดท่าสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข๎อง 

2. การทบทวนกลยุทธ์ 

2.1 ข๎อเสนอแนะการประเมิน

คุณภาพภายนอกการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2 วิเคราะห์ SWOT 

 1. ปัจจัยท่ีเป็นโอกาส 

 2. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

 3. ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง 

 4. ปัจจัยท่ีเป็นจุดอํอน 

2.3 วิเคราะห์ความต๎องการ ความ

3. การก าหนดทิศทางโรงเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ก่าหนดวิสัยทัศน์  

ก่าหนดพันธกิจ  

ก่าหนดเป้าประสงค์  

ก่าหนดกลยุทธ์ 
ก่าหนด 

ตัวช้ีวัด 

ก่าหนดแผนปฏิบัติการ 

 - โครงการ/กิจกรรม 

 - วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 - ตัวช้ีวัด 

 - ระยะเวลา 

4. ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

น่าแผนปฏิบตัิการ 

ไปใช๎ 

รับรอง 

แผนปฏิบัติการ 

5. การควบคุมกลยุทธ์ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล 

สรุปรายงานผล 

การปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนที่ ๑๑ แสดงกระบวนการจัดท่านวัตกรรมและโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
 

๔.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
  โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎ด่าเนินการวิเคราะห์และก่าหนดกลยุทธ์ ดังตารางที ่๑๐ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงกระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ขั้นตอน/วิธกีาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การน าไป
พัฒนา 

๑. ตั้งคณะท่างาน SWOT  
Analysis  เพ่ือประชุมวิเคราะห์และ
ก่าหนดกลยุทธ์ โดยค่านึงถึงความท๎า
ทาย ความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงที่คุกคามความส่าเร็จใน
อนาคต 
๒. น่าข๎อมูลจากการวิเคราะห์  
SWOT Analysis มาประกอบ
ก่าหนดกลยุทธ์ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาการ
ก่าหนดกลยุทธ์ 
๔. น่าเสนอกลยุทธ์ให๎บุคลากรใน
โรงเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เพื่อ
แก๎ไขปรับปรุง 
๕. ก่าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

กลยุทธ์มี
ความ
สอดคล๎องกับ
จุดแข็ง
จุดอํอน
โอกาส
อุปสรรค 

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน๎ากลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
๓. หัวหน๎างาน 
๔. คร ู
๕. ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย 

โรงเรียนมีกล
ยุทธ์
สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 
และคํานิยม 

น่าจุดแข็ง 
จุดอํอน 
โอกาส 
อุปสรรค  
ไป
ก่าหนด 
กลยุทธ์
ครั้งตํอไป 

 

การจัดท ากลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 

1. วิจัย/วิเคราะหส์ภาพแวดล๎อม
โรงเรียน (SWOT) 

2. ก่าหนดโอกาส 
เชิงกลยุทธ์  

3. ตัดสินใจเลือกโอกาส
เชิงกลยุทธ์ที่ส่าคัญ 

4. สร๎างนวัตกรรม 
MUANGMAI Model 

5. ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผล/
สรุปรายงาน 



 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎ตัดสินใจเรื่องระบบงาน โดยใช๎นวัตกรรมการบริหารจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพรูปแบบ MUANGMAI MODEL ด๎วยระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารจัดการโดยค่านึงสมรรถนะหลัก ดังตารางที่ ๑๑ 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไป
พัฒนา 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารเพื่อก่าหนด
ระบบงานและสมรรถนะหลัก
ของโรงเรียน 
๒. ใช๎นวัตกรรมการ
บริหารงานด๎วยระบบ
คุณภาพรูปแบบ 
MUANGMAI MODELและ
ระบบวงจรคุณภาพ 
เดมม่ิง (PDCA) 
๓. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหาร
จัดการ 
๔. ติดตามประเมินผลการ
ด่าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม/งาน 
 
๕. รายงานผลการประเมินให๎
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง น่าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
งานให๎ดียิ่งขึ้น 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร๎อยละ ๘๐ มี
ระบบการ
บริหารงาน
จัดการโดยใช๎
นวัตกรรมการ
บริหารงาน
ด๎วยระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
และระบบ
วงจรคุณภาพ
ของเดมม่ิง 
(PDCA) 
 
๒. ฝ่าย/กลุํม
สาระการ
เรียนรู๎/งาน
ร๎อยละ ๘๐ ใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารในการ
บริหารจัดการ 

๑. ร๎อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ที่ใช๎นวัตกรรม
การ
บริหารงาน
ด๎วยระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
และระบบ
วงจรคุณภาพ
ของเดมม่ิง 
(PDCA) 
 
๒.ร๎อยละของ
ฝ่าย/กลุํม
สาระการ
เรียนรู๎/งานใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารในการ
บริหารจัดการ 

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน๎า
กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 
๓. หัวหน๎า
งาน 
๔. คร ู
 

๑. โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร๎อยละ ๘๐ 
ใช๎นวัตกรรม
การ
บริหารงาน
ด๎วยระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
และระบบ
วงจรคุณภาพ
ของเดมม่ิง 
(PDCA) 
 
 
๒. ฝ่าย/กลุํม
สาระการ
เรียนรู๎/งาน
ร๎อยละ ๘๐ 
ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารในการ
บริหาร
จัดการ 

ฝ่าย/กลุํม
สาระการ
เรียนรู๎/งาน
น่านวัตกรรม
การบริหาร
จัดงานด๎วย
ระบบ
คุณภาพ
รูปแบบ 
MUANGMAI 
MODEL 
ไปใช๎ในการ
จัดท่า
โครงการ/
กิจกรรม/งาน 
 
 
๒. ฝ่าย/กลุํม
สาระการ
เรียนรู๎/งานใช๎ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารในการ
บริหาร
จัดการให๎มี
คุณภาพ 



  โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎ก่าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตํอความท๎าทายและความได๎เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ โดยมีแผนปฏิบัติการประจ่าปี ก่าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม/งาน การจัดท่ารายงานการ
ประเมินตนเองของครู (SAR) ดังตารางที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   ภาพที่ ๑๒ ผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)  ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑๒ แสดงการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการน่าไปใช๎นวัตกรรม (MUANGMAI MODEL) 
ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ 

โอกาส 
เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

๑. ด้านการน าองค์กร 
ขับเคลื่อนกลยุทธ์น่าไปสูํ
ความส่าเร็จของโรงเรียน
เพ่ือให๎ตอบสนองตํอกล
ยุทธ์ของ สพฐ. ตัวชี้วัด
ความส่าเร็จของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และคํานิยม 
อยํางเป็นรูปธรรม 

๑. บุคลากรมีความรู๎
ความสามารถ ได๎รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีการ
ถํายทอดวัฒนธรรมองค์กร 
และประสบการณ์การ
ท่างาน จากครูที่มี
ประสบการณ์ 

๑. โรงเรียนมีบุคคลที่มี
คุณภาพ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ทาง
วัฒนธรรมองค์กรจาก
บุคคลภายนอกและน่า
ความรู๎ที่ได๎มาพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ทุกกลุํมเป้าหมาย 

ร๎อยละของครูและ
บุคลากรที่มีการพัฒนางาน
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ครอบคลุมทุก
กลุํมเป้าหมาย 

๒. ด้านข้อมูลสารสนเทศ  
มีความครบถ๎วนและ
ทันสมัย 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศที่หลากหลายชํวยให๎
การปฏิบัติงานบรรลุผล 
และมีประสิทธิภาพ น่า
ข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ใน
การวางแผนพัฒนา 
 

๒. มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถให๎ทุกคนเข๎าถึง
การบริการและการ
ปฏิบัติงานให๎บรรลุและ
มีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียนที่มีตํอการ
เข๎าถึงการบริการและ
ปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศให๎บรรลุและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ การน่าบุคลากรรับการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการน่าไปใช๎นวัตกรรม (MUANGMAI MODEL) 
 
 



ตารางที่ ๑๓ แสดงการพิจารณาวัตถุประสงค์การน่าไปใช๎นวัตกรรม (MUANGMAI MODEL) 
ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ 

โอกาส 
เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

๓. ด้านทรัพยากร 
   ๓.๑ วิเคราะห์อัตราก่าลังครู 
เรียงตามล่าดับความส่าคัญและ
ความต๎องการ เพื่อทดแทนครูที่
ย๎ายในแตํละปี 
   ๓.๒ การเพ่ิมสมรรถนะในการ
ท่างานของครู เพ่ือให๎การท่างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๑ เปิดโอกาสให๎ครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน ครูที่
ได๎รับรางวัล/เกียรติบัตร/การยก
ยํองชมเชย เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนากลุํมงาน/กลุํมสาระการ
เรียนรู๎/งานให๎มากขึ้น 

 
๓.  จัดกิจกรรมสร๎าง
ขวัญก่าลังใจศึกษาดู
งาน เพื่อให๎ครูและ
บุคลากรได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เพื่อน่าความรู๎ที่
ได๎มาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

 
ร๎อยละของครูและ
บุคลากรที่มีการ
พัฒนาตนเองให๎มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 

๓.๒ มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยการเปิดโอกาสให๎
บุคลากรได๎เข๎ารํวมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาตํอ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาชีพทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

๔. ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้นร๎อยละ 
๓ ทุกปีการศึกษา โดยจัดกิจกรรม
และการจัดเรียนการสอนเพ่ือ
สํงเสริมความสามารถที่หลากหลาย
ของผู๎เรียน 
   ๔.๒ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ  
O-NET ทดสอบข๎อสอบกลาง 
สูงขึ้นร๎อยละ ๓ ทุกปีการศึกษา 
   ๔.๓ ผลการแขํงขันทักษะ
วิชาการเพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษา 

 
๔.๑ นักเรียนที่เข๎าศึกษาตํอใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนผํานการ
สอบคัดเลือก และครูผู๎สอนตรงตาม
วิชาเอก มีงบประมาณพัฒนาสื่อ
และแหลํงการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎ มีการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ความเป็นเลิศทางทักษะ
อาชีพให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 
๔.๒ เตรียมความพร๎อมนักเรียน
โดยการจัดสอนนักเรียนจาก
วิทยากรทั้งภายในและภายนอก 

 
มีการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎นอกห๎องเรียน
และการเรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ท๎องถิ่น 

 
ร๎อยละของครูและ
บุคลากรที่มีการ
พัฒนางาน
วิชาการท่ีเน๎น
คุณภาพผู๎เรียน
รอบด๎านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
ครอบคลุมทุก
กลุํมเป้าหมาย 

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
                             ภาพที่ ๑๔ การสํงเสริมนักเรียนสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
๕.  การน าไปใช้ 
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
  (๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีกระบวนการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี ดังตารางที่ ๑๔ 
 
ตารางที่ ๑๔ แสดงการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การน าไป
พัฒนา 

๑. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
การจัดท่าโครงการ/กิจกรรม/
งาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี  
๒. ประชุมคณะครู บุคลากร 
เพ่ือจัดท่าโครงการ/กิจกรรม/
งาน แผนปฏิบัติการประจ่าปี 
โดยให๎สอดคล๎องกับแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 
๓. ฝ่าย/กลุํมสาระการเรียนรู๎/
งาน น่าโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
ไปสูํการปฏิบัติ 

โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร๎อยละ ๘๕ 
ตามแผนปฏิบัติ
การประจ่าปี
สอดคล๎องกับ
กลยุทธ์โรงเรียน 

ร๎อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม/งานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี
สอดคล๎องกับกล
ยุทธ์โรงเรียน 

๑.ฝ่ายบริหาร 
๒.หัวหน๎ากลุํม
สาระการ
เรียนรู๎ 
๓.หัวหน๎างาน 
๔.คร ู

โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ร๎อยละ ๘๕ 
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ่าปีที่
สอดคล๎องกับ
กลยุทธ์
โรงเรียน 

น่าปัญหา
ข๎อเสนอแนะ
ไปวาง
แผนการจัดท่า
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี
ครั้งตํอไป 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ ๑๔ การประชุมจัดประชุมการเพ่ือจัดท่าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
(๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 โรงเรียนมีกระบวนการการน่าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ดังตารางที่ ๑๕ 

ขัน้ตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การน าไป
พัฒนา 

๑. บันทึกขออนุญาตด่าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/งาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจ่าปีที่ได๎รับ
การอนุมัติ 
๒. ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม/
งาน ตามที่ได๎วางแผนไว๎ 
 
 
๓. ประเมินผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม/งาน โดยตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล 
๔. ติดตาม ประเมินผลการ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
โดยงานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล 
๕.  น่าผลการประเมินการจัด
กิจกรรม การติดตาม 
ประเมินผล ไปใช๎ในการวาง
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม/
งาน ในปีการศึกษาตํอไป 

ร๎อยละ 
๑๐๐ ของ
โครงการ/
กิจกรรม/
งาน ได๎
ด่าเนินตาม
แผนปฏิบัติ 
การ
ประจ่าปี 

ร๎อยละของ
โครงการ/
กิจกรรม/งาน 
ที่ได๎
ด่าเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี 

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน๎ากลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
๓. หัวหน๎างาน 
๔. คร ู
๕. นักเรียน 
๖. ผู๎ปกครอง
นักเรียน 

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน ร๎อยละ 
๑๐๐ ได๎
ด่าเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ่าปี 

น่าปัญหา
ข๎อเสนอแนะ
จากการ
ประเมินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ไปปรับปรุง 
พัฒนา 
โครงการ/
กิจกรรม/งาน
ในปีการศึกษา
ตํอไป 



(๓) การจัดสรรด้านทรัพยากร 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการจัดสรรทรัพยากร โดยการค่านวณเงินงบประมานของโรงเรียนแล๎ว

น่ามาจัดสรรตามประเภทตํางๆ ตลอดจนทรัพยากรด๎านอ่ืนๆ เชํน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โดย
ค่านึงถึงความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และสอดคล๎องสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปีเพ่ือลดความเสี่ยงตํางๆ ที่อาจเกิดข้ึน และเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ดังตารางที่ ๑๖ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงการน่าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติด๎านทรัพยากร 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การน าไป
พัฒนา 

๑. ฝ่ายบริหารประชุมเพื่อ
พิจารณาทรัพยากรของ
โรงเรียนตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 
๒. ประชุมครูและบุคลากร
เพ่ือรับมอบนโยบาย วิธีการ
และข้ันตอนการจัดท่า
โครงการ/กิจกรรม/งาน  
๓. ประชุมจัดท่าโครงการ/
กิจกรรม/งานเพ่ือน่าไปสูํ
การปฏิบัติ 
๔. น่าโครงการ/กิจกรรม/
งานไปสูํการปฏิบัติ 

การจัดสรร
ทรัพยากรของ
โรงเรียนอยําง
เป็นระบบ 

การจัดสรร
ทรัพยากร
เป็นไปอยําง
เหมาะสมตาม
ความจ่าเป็น 

๑ .ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน๎ากลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
๓. หัวหน๎างาน 
๔. คร ู
 

๑.ฝ่าย/กลุํม
สาระการ
เรียนรู๎/งาน 
ได๎รับการ
จัดสรรอยําง
เหมาะสม
ตามความจ่า
เป็น 

น่าปัญหา
ข๎อเสนอแนะ
ไปวาง
แผนการ
จัดสรร
ทรัพยากร
ครั้งตํอไป 

 
(๔) แผนด้านบุคลากร 
 โรงเรียนเมืองมายวิทยามีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแบํงการบริหารงานออกเป็น ๔ 
ฝ่าย เพ่ือให๎สามารถก่าหนดบทบาทหน๎าที่ของผู๎รับผิดชอบได๎อยํางชัดเจน มีการก่ากับ ติดตาม และน่าผลการ
นิเทศติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนเพ่ือให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลบริหารงานบุคคล และให๎ฝ่ายงานบุคคลเป็นผู๎รับผิดชอบในการสรรหา
บรรจุแตํงตั้งข๎าราชการครู ให๎ตรงกับวิชาที่ขาดแคลน โดยพิจารณาจากจ่านวนคาบสอน จ่านวนนักเรียน การ
ขอย๎าย และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการเพ่ือวางแผนอัตราก่าลังประจ่าปีและงบประมาณในการจ๎างครูอัตรา
จ๎างและลูกจ๎างชั่วคราว ดังตารางที่ ๑๘ 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑๘ แสดงการน่าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติด๎านบุคลากร 

ขั้นตอน/วิธีการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การน าไป
พัฒนา 

๑. แบํงการบริหารงานตาม
โครงสร๎างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๒. ก่าหนดบทบาทหน๎าที่ของ
ผู๎รับผิดชอบชัดเจน 
๓. นิเทศ ก่ากับ ติดตามอยํางเป็น
ระบบ 
๔. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้นและศึกษา
ตํอ 
๕. วางแผนอัตราก่าลังระยะสั้น
รายปี และระยะยาว ๑๐ ปี 
 

๑.บุคลากรร๎อยละ 
๑๐๐ มีสมรรถนะ
พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๒. ครูร๎อยละ ๑๐มี
หรือเลื่อน 
วิทยฐานะ และ
ระดับการศึกษา 
ที่สูงขึ้น 
๓. ร๎อยละ ๘๐ 
ได๎รับการจัดสรรครู
ตรงตามวิชาทีข่าด
แคลน 
 

๑.ร๎อยละของ
บุคลากรได๎รับ
การพัฒนาให๎
มีสมรรถนะ
สูงขึ้น 
 

๑. ฝ่ายบริหาร 
๒. คร ู
๓. ส่านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ล่าปาง ล่าพูน 
๕. ฝ่ายงาน
บุคคล 

๑.บุคลากร
ร๎อยละ 
๑๐๐ ได๎รับ
การพัฒนา
ให๎มี
สมรรถนะที่
สูงขึ้น 
  

๑.สํงเสริม 
สนับสนุนให๎
บุคลากรทุก
คนได๎รับการ
พัฒนาให๎มี
สมรรถนะ
สูงขึ้น 

 
 
๖. การประเมินและการปรับปรุง 

โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎ก่าหนดกรอบการด่าเนินงานเรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู๎อยูํภายใต๎งานตามโครงสร๎างการบริหารและโครงการ/กิจกรรมภายใต๎แผนปฏิบัติการประจ่าปี  
ที่ก่าหนดไว๎ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคูํกับการใช๎มูลสารสนเทศท่ีมีคุณสมบัติที่ดีข๎อ คือ ทันตํอเวลา
ครบถ๎วน สอดคล๎องกับความต๎องการ พิสูจน์แหลํงที่มาได๎ปลอดภัย เพ่ือน่ามาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน  
ให๎บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์และภาระงานของครูที่โรงเรียนก่าหนดไว๎ดังแผนภาพที่ ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๖ แสดงการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู๎ 
 
๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน 

ก. การวัดผลการด าเนินการ 
(๑) ตัววัดผลการด าเนินการ 
    โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎มีการก่าหนดตัววัดผลการด่าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน ซึ่งมี ๔ มาตรฐาน มาตรฐานดังกลําวได๎ถูกก่าหนดจากการวิเคราะห์ SWOT รวมไปถึงมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประกาศโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาของส่านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน มาตรฐานการศึกษาที่ใช๎ประเมินคุณภาพการจัดเขตการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวมถึงพันธกิจ 
เป้าประสงค์ ความท๎าทาย  ความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ ข๎อร๎องเรียนของนักเรียนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎สํงมอบ
พันธมิตรและผู๎ให๎ความรํวมมือ ข๎อมูลด๎านครูและบุคลากรเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการปฏิบัติให๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส่าคัญ ตัวชี้วัด คําเป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งโรงเรียนมีระบบการด่าเนินการ ดัง
แผนภาพที่ ๑๗ 
 
 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู๎ของโรงเรียนเมืองมายวทิยา 

โครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานตามโครงสร๎างการบริหาร 

การวัดผล / ตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน การวัดผล / ตามตัวช้ีวัด 

วิเคราะหป์ระเมินผลตาม MUANGMAI MODEL 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎การด่าเนินการในอนาคต ทบทวนปรับปรุงและนวตักรรม 

การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๗ แสดงระบบการก่าหนดตัวชี้วัดความส่าเร็จตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
  
(๒) ความคล่องตัวของการวัดผล 

          โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการก่ากับดูแลให๎เกิดความคลํองตัวของการวัดผล โดยฝ่ายบริหาร
แตํงตั้งคณะกรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํมบริหารงานตําง ๆ เป็นผู๎รับผิดชอบการวัดผลโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีสํวนการวัดผลการจัดการเรียนรู๎ ด่าเนินการโดยหัวหน๎างานวัดผลและกลุํม
สาระการเรียนรู๎ โดยน่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมาจัดเก็บข๎อมูลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่าให๎
สามารถน่าข๎อมูลมาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได๎ทันทํวงที มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทั้งในขณะ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และน่าผลที่ได๎มาเผยแพรํให๎แกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ดัง
แผนภาพที่ ๑๘ 

 
 
 

แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนเมือง

คณะกรรมการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวบํงช้ีความส่าเร็จ 

เพื่อคัดเลือกตัววัดและจ่านวนตัวช้ีวัด 

ก่าหนดตัวช้ีวัดและจัดล่าดบัความส่าคัญของตัวช้ีวัด 

ผู๎ปฏิบัติงานท่าประชา
พิจารณเ์พื่อประเมิน
และคัดเลือกตัวช้ีวัด 

ทบทวนปรบัปรุงตวัชีว้ดั 

ความเจาะจงวําต๎องการวัดอะไรและผลลัพธ์ที่
ต๎องการคืออะไร ต๎องก่าหนดวิธีการวัดได๎ 
ต๎องวัดผลที่เกิดขึ้นได๎ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ต๎องท๎าทายแตํมีโอกาสเป็นไปได๎ 
และมีกรอบเวลาในการท่างานท่ีชัดเจน 

ด๎านการศึกษา ด๎านกระบวนการ 

ด๎านทรัพยากรบคุคล และดา๎นสังคม 

ตวัชีว้ดัที่

ตวัชีว้ดัที่ไมผ่า่น 

ติดตามบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

ตวัชีว้ดั

ประกาศใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 



 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๑๘ แสดงการก่ากับดูแลความคลํองตัวของการวัดผล 

 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

      โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการวิเคราะห์และทบทวนผลด่าเนินการ โดยฝ่ายบริหารน่าข๎อมูล
สารสนเทศที่ได๎จากการวิเคราะห์มาทบทวนการด่าเนินงาน จัดการประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมกลุํมบริหารงาน 
ประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎ และประชุมระดับชั้น ประชุมครูประจ่าเดือนเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบและน่า
ข๎อมูลที่ได๎ไปปฏิบัติ ติดตามผลการด่าเนินงานเพ่ือน่าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให๎ตอบสนองตํอความต๎องการ
ของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพที่ ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๙ แสดงการวิเคราะห์และทบทวนผลการด่าเนินการ 
 

P : วางแผนประชุมคณะกรรมการบริหารกลุํมสาระ

ฯ คณะกรรมการดา่เนินการ 

A : ติดตามความก๎าวหน๎าในการบริหารงาน 

ภายในองค์กรให๎ทันตํอความต๎องการ 

C : มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และประเมินโครงการ/กิจกรรม 

D : จัดเก็บข๎อมูลเป็นสารสนเทศหลายรูปแบบ 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานกลุํมสาระ ฯ และงานตามโครงสร๎าง
รวบรวมข๎อมลู 

การวดัและประเมินผลการด าเนนิการ 

งานนโยบายและแผนวิเคราะห์ผลการ

ด่าเนินงาน 

จัดท่าข๎อมูลสารสนเทศ 

ทบทวนการด่าเนินการ 

ข๎อมูลทีว่ิเคราะห์ 
1. ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
3. ผลการใช๎จํายงบประมาณ 

4. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงาน 

น่าข๎อมูลไปปฏิบัติ/ติดตามผลการ
ด่าเนินงาน/ 

ปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีประสทิธิภาพ



ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
    โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎น่า MUANGMAI MODEL  มาใช๎ในการประเมินผลการด่าเนินงานตาม

โครงสร๎างการบริหารและโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ่าปีดังแผนภาพที่ ๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒๐ แสดงการประเมินผลการด่าเนินงานโรงเรียนเมืองมายวิทยา ด๎วย MUANGMAI  
MODEL 

 
 (๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
        เมื่อทบทวนผลการด่าเนินงานตามโครงสร๎างการบริหารและโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจ่าปีแล๎วจึงน่าผลการด่าเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยวิธี PLC ในกลุํมงานตําง ๆ เพ่ือสร๎างองค์
ความรู๎ในการปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนา สูํวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนเพ่ือน่ามาเป็นแบบอยํางที่ดี
ตํอการบูรณาการเพื่อพัฒนางานอื่น ๆ  ดังแผนภาพที่ ๒๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒๑  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การด่าเนินงานของ

โรงเรียน 

การจัดการข๎อมูล

สารสนเทศ 

ปรับปรุงผลการ

ด่าเนินงาน 

วิเคราะห์ทบทวนผล

การด่าเนินการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ๎

ผลการด่าเนินการตาม 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการประเมินคณุภาพ

ภายใน/ภายนอก 

MUANGMAI - 

Model 

ทบทวนผลการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู๎โดยใช๎ PLC 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของแตํละ

กลุํม ปรับปรุง / พัฒนา 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การประชุมฝ่ายบริหาร 

การประชุมกลุํมบริหารงาน 

การประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

การประชุมระดับ/คร ู

ติดตามผลการปฏิบัติ / ตอบสนองความ



 (๒) ผลการด าเนินการในอนาคต   
        เมื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการด่าเนินการแสดงดังแผนภาพที่ ๒๑ งานนโยบายและแผนงาน

จะน่าข๎อมูลที่ได๎มาเปรียบเทียบกับข๎อมูลย๎อนหลัง เพ่ือวางแผนจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  
๔ ปี ไปปฏิบัติและเม่ือครบก่าหนด ๔ ปี จะมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให๎ตอบสนองตามนโยบายและแผนในรอบถัดไป 

 (๓) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม 
         โรงเรียนเมืองมายวิทยามีการวิเคราะห์และทบทวนผลด่าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน

ประจ่าตามโครงสร๎างการบริหารงาน เปรียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และข๎อมูลย๎อนหลังเพ่ือให๎การแก๎ปัญหา
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด่าเนินงานน่า
ผลการทบทวนเหลํานั้นไปจัดล่าดับความส่าคัญเพ่ือน่าไปปรับปรุงการวางแผน จนเกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
จนกลายเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเมืองมายวิทยาและถํายทอดสูํหนํวยงาน เพ่ือน่าไปสูํการปฏิบัติด๎วยวิธีการ
สร๎างองค์ความรู๎และจัดระบบสารสนเทศท่ีงํายตํอการเข๎าถึง ให๎พร๎อมใช๎งานแม๎อยูํในสภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม

และการประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้บริหาร, ศึกษานิเทศก์, ครู, นักเรียน) ชองโรงเรียนเมืองมาย
วิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
 

 
 
 
 
 



๗. ผลการด าเนินงานการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 
ผลจากการด่าเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎รูปแบบการบริหารเมืองมาย

โมเดล (MUANGMAI MODEL) ได๎ผลการด่าเนินงาน ดังนี้ 
ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
  ๑.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยการเทียบเคียงสูํมาตรฐานสากล
โรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎ด่าเนินการศึกษาทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่
เป็นหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาหลักการ เหตุผล เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมาตรฐานสากลแล๎วน่ามาก่าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดกับโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีการมอบหมายให๎
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาได๎ประชุมปรึกษาหารือในการด่าเนินการมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของบุคลากรทั้งในและนอกองค์กรการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาตามแนวทางของ
โครงการซึ่งกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน ได๎
ด่าเนินการมีการประกาศ    ใช๎หลักสูตรโรงเรียน การจัดท่าแผนงาน/โครงการที่สอดคล๎องกับโรงเรียน
มาตรฐานสากลในตัวชี้วัดตํางๆอยํางตํอเนื่องทั้งการปรับชั่วโมงเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ในสํวนของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์การพัฒนาครู บุคลากรด๎านภาษา โดยมีการใช๎สื่อ
นวัตกรรมที่ทันสมัยการวัดและประเมินผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเปรียบเทียบ
การเทียบเคียงกับสถานศึกษาอ่ืน ในสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน และ
ระดับประเทศ เป็นต๎น 
            องค์กรได๎มีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการด่าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ โครงการ กิจกรรมตําง ๆอยํางเหมาะสมโดยน่าผลการด่าเนินงานในปีการศึกษาที่ผํานมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อยํางละเอียดตามวัตถุประสงค์เป้ามายเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและการสนับสนุนด๎านทรัพยากร
และงบประมาณทั้งในสํวนของจ่านวนครูบุคลากรที่เกี่ยวข๎องระยะเวลาและงบประมาณในการด่าเนินการ
ภายใต๎การมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝ่าย จ่านวนและความแตกตํางของกลุํมผู๎ เรียนและมิติของการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพ่ือให๎เกิดความคุํมคําตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดความเสี่ยงของการด่าเนินการ    
มีการลดระดับของข๎อจ่ากัด อุปสรรคที่ค๎นพบ  การบริหารงบประมาณด่าเนินการภายใต๎ กฎระเบียบทาง
ราชการอยํางเครํงครัด  มีการประเมินทุกระยะของการด่าเนินการ มีการปรับปรุงตรวจสอบและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระหวํางการด่าเนินการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ ด่าเนินกิจกรรมตามสถานการณ์เพ่ือให๎
สอดคล๎องสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพควบคูํกับการลงทุน 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให๎บรรลุผลตามที่ก่าหนดไว๎ในแผนกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนเมืองมายวิทยา มีแนวทางการบริหารบุคคลเพ่ือพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของบุคลากรอยํางชัดเจน 
มีการก่าหนดภาระงานในกลุํมบริหารงานตามโครงสร๎างการบริหารงานให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
โรงเรียน มีการก่าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งความรู๎ทักษะความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพมีการก่าหนดสอดคล๎องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน ตามองค์กรวิชาชีพก่าหนด อีกทั้งมี



การก่าหนดคุณสมบัติเฉพาะขององค์กรขึ้นเพ่ือเป็นการยกระดับในภาพรวมขององค์กรโดยมีการสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจให๎กับบุคลากรเพ่ือเกิดความตระหนักรับรู๎ถึงความจ่าเป็นในการพัฒนาตนเองซึ่งจะสํงผลให๎สามารถ
พัฒนาผู๎เรียนและพัฒนาการศึกษาให๎มีมาตรฐานสูํสากลได๎ในที่สุด 

 
 

ภาพที ่๒๖ แสดงประกาศโรงเรียนเมืองมายวิทยา เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๒๗ แสดงหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 
 
 
 



 ๑.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียนเมืองมายวิทยามีความมุํงหวังเป็นอยํางยิ่งที่จะท่าให๎
แผนปฏิบัติการได๎มีผลการด่าเนินการที่สอดคล๎องและบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ก่าหนด
ไว๎เพ่ือให๎ประสบผลส่าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนโดยได๎ด่าเนินการประชุมผู๎มีสํวนรํวมทุกระดับทุก
คณะบุคคลในการจัดท่าแผนปฏิบัติการลงสูํการปฏิบัติมีการก่าหนดแนวทาง โดยเน๎นการมีสํวนรํวมเชื่อมโยง
จากปีการศึกษาที่ผํานมาภายใต๎หลักเหตุผลมีการก่าหนดตัวชี้วัดของแตํละจุดประสงค์ทั้งปริมาณและคุณภาพ
วางแผนขั้นตอนการด่าเนินงาน จัดท่าปฏิทินการด่าเนินงานมีการก่ากับติดตามการตรวจสอบการด่าเนินงาน
ตามแผนเพ่ือให๎สามารถน่าสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว๎ให๎เข๎ากับผู๎เรียนองค์กรใน
อนาคต โดยการสร๎างเครื่องมือในการด่าเนินการเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือน่าเสนอและถํายทอดผลการ
ด่าเนินการให๎กับผู๎มีสํวนรํวมที่เก่ียวข๎องขององค์กรตํอไป โดยโรงเรียนเมืองมายวิทยาด่าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน  โดยการสํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส่าคัญ โดยการด่าเนินงาน/
กิจกรรมอยํางหลากหลาย ได๎แกํ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เมืองมายวิทยาใช๎เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู๎เรียน สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด่ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุํงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได๎มุํง
พัฒนาให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนเมืองมายวิทยาจึงก่าหนดมาตรฐานการศึกษาด๎าน
คุณภาพผู๎เรียนจ่านวน ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู๎เรียน  ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดค่านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การมีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  ส่าหรับด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนมุํงเน๎น
ให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด และ มีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม ความ
ภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย   สํงผลให๎ผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒      
ในรายวิชาสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได๎รับโควตาเพ่ือเข๎าศึกษา
ตํอในโครงการบูรณาการการเรียนรู๎กับการท่างาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ โรงเรียนใน
โรงงาน โดยความรํวมมือระหวําง ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหํงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รํวมกับภาคอุตสาหกรรม   จ่านวน ๕ คน  ผํานการ
คัดเลือกเข๎าเรียนตํอรอบโควตาในคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล่าปาง) จ่านวน ๑ คน ผําน
การคัดเลือกเข๎าเรียนตํอรอบโควตาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
ล่าปาง จ่านวน ๓ คน  และประกอบอาชีพ  จ่านวน ๒ คน  จะเห็นวํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข๎ารับ
การศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา จ่านวน ๙ คน  คิดเป็นร๎อยละ ๘๑.๘๒ และประกอบอาชีพ  จ่านวน ๒ คน    



คิดเป็นร๎อยละ ๑๘.๒๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได๎รับโควตาเพ่ือเข๎า
ศึกษาตํอในโครงการช๎างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา -ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ่านวน ๑ คน ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จ่านวน 
๒ คน ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอวิทยาลัยเทคนิคล่าปาง จ่านวน ๖ คน และผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาที่
อ่ืนๆ จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ประเด็นภาพความส่าเร็จด๎านคุณภาพผู๎เรียนที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได๎แกํ 

๑. โครงการพัฒนาทางด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ได๎แกํ 
๑)  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๒)  โครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
๓)  โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
๔)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
๕)  โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
๖)  โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียน 
๗)  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (แนะแนว) 
๘)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๙)  โครงการศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา  
๑๐) โครงการเมืองมายนิทัศน์ 

 ๒. โครงการพัฒนาทางด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน  ได๎แกํ 
๑)  โครงการสํงเสริมพัฒนาการเรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๒)  โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์   
๓)  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๔)  โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕)  โครงการสํงเสริมความรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
๖)  โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนางานกิจการนักเรียน  
๗)  โครงการการแขํงขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
๘)  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) 

 

 



 

  

  
 

ภาพที ่๒๘  แสดงตัวอยํางแผนปฏิบัติการประจ่าปีที่มุํงเน๎นพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 
 



ผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๑. โครงการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อมติวโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ จากโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้นจึงได๎
ด่าเนินการจัดท่าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู๎หลักเพ่ิมขึ้น
และผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามท่ีสังคมต๎องการ 

 
 

ภาพที ่๒๙ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 

ภาพที ่๓๐ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 



 
 

ภาพที ่๓๑ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ  
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 

 

 
 

ภาพที ่๓๒ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาชีววทิยา 

 
ภาพที ่๓๓ แสดงบรรยากาศการติวโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 



 ๑.๒ กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) โรงเรียนเมืองมาย

วิทยาได๎สํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎เรียนได๎มีความรู๎ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ และสามารถ 

บูรณาการความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ ทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช๎ในการ 

เชื่อมโยงและแก๎ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งให๎ทีโอที่รํวมกับโรงเรียน พัฒนาให๎เด็กนักเรียนมีความสามารถในการ 

เขียนโปรแกรม Coding , มีความรู๎ด๎วย lOT และรู๎จักเทคโนโลยีที่ใช๎งานด๎วยระบบ AI ภายใต๎แนวคิด "เปลี่ยน 

ความรู๎ให๎กลายเป็นความรัก" ได๎พัฒนาชุด SKC Robot ขึ้นมาซ่ึงเป็นชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการพัฒนาทักษะ 

 

 

ภาพที่  ๓๔ แสดงกิจกรรมการการอบรมและแขํงขันหุํนยนต์ชุด SKC Robot 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๓๕  แสดงบริษัทโทรคมนาคม จ่ากัด (มหาชน) ที่ให๎การสนับสนุนชุด SKC Robot 

๑.๓ กิจกรรมสะเต็มศึกษา จากโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุํมสาระการ

เรียนรู๎ โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ได๎จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาขึ้น เพ่ือมุํงเน๎นนักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรักและเห็นคุณคํา

ของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นวําวิชาเหลํานั้นเป็นเรื่อง 

ใกล๎ตัวที่สามารถน่ามาใช๎ได๎ทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ ๓๖  แสดงกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแกํผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 



 

ภาพที่  ๓๗ แสดงกิจกรรมตอบค่าถามสาระความรู๎ วิทย์-คณิต และให๎ความรู๎เกี่ยวกับ STEM 

 

ภาพที ่๓๘  แสดงการแบํงกลุํมท่ากิจกรรม STEM (กระดาษแสนวิเศษ) 

 

ภาพที ่๓๙ แสดงการระดมความคิดสร๎างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมโดยบูรณาแตํละสาระ (STEM) 



 

ภาพที ่๔๐  แสดงการคิดค่านวณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีร๎านค๎ามีขาย ใช๎อยํางคุ๎มคํามากที่สุด 

 

ภาพที ่๔๑  แสดงการน่าเสนอผลงาน STEM ของแตํละกลุํม โดยมีครูเป็นผู๎ให๎ค่าแนะน่าเพ่ิมเติ 

 

ภาพที่  ๔๒ แสดงการน่าเสนอผลงาน STEM ของแตํละกลุํม โดยมีครูเป็นผู๎ให๎ค่าแนะน่าเพ่ิมเติม 



 

ภาพที ่๔๓  แสดงผลงานนักเรียนด๎านการออกแบบนวัตกรรม STEM 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๔๔ แสดงผลงานนักเรียนด๎านการออกแบบนวัตกรรม STEM 

๑.๔ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดกิจกรรมพิธีท่าบุญเนื่องในโอกาสวันคล๎าย

วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๒๙ ปี นิทรรศการทางการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ แสดงเกียรติประวัติและ

ผลงาน โรงเรียนเมืองมายวิทยาและ ผ๎าป่าเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยได๎รับเกียรติจาก ทํานกิตติกร โลํห์สุนทร 

สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดล่าปาง เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดงานเพ่ือน่าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แสดงเกียรติประวัติและผลงานโรงเรียนเมืองมายวิทยา โดยการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 

วิชาการวิชาชีพ ภายใต๎ชื่องาน เมืองมายวิถีใหมํ ก๎าวไกลเทคโนโลยี ๒๙ ปี สูํความยั่งยืน “Muangmai's New 

Normal, and ๒๙ years of Advanced Technology, towards a sustainable future.” 



 

ภาพที ่๔๕ แสดงพิธีเปิดงาน นิทรรศการทางการศึกษา  วิชาการวิชาชีพ  แสดงเกียรติประวัติและผลงาน  
โรงเรียนเมืองมายวิทยา  และผ๎าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล๎ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 

๒๙ ปี “เมืองมายวิถีใหมํ ก๎าวไกลเทคโนโลยี ๒๙ ปี สูํความยั่งยืน” 
 

 

ภาพที ่๔๖  แสดงการมอบเกียรติบัตรให๎กับหนํวยงานที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 

ภาพที่ ๔๗ แสดงนิทรรศการทางการศึกษาวิชาการวิชาชีพ 



 แสดงเกียรติประวัติและผลงาน โรงเรียนเมืองมายวิทยา   
 

 
 

ภาพที่  ๔๘ แสดงกิจกรรมหลักสูตรการมีงานท่าของนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา   
 

 
 

ภาพที่  ๔๙ แสดงการแสดงดนตรีของวงโยทวาทิตของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
๒. โครงการพัฒนาทางด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒.๑ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
โรงเรียนเมืองมายวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ โดยนักเรียนได๎สวดมนต์พร๎อมนั่งสมาธิและรับฟังความรู๎เรื่องมารยาทที่ดีงามที่นักเรียนพึงปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ่าวันในคาบที่ ๑ ของวันศุกร์ทุกสัปดาห์ 

 



 
 

ภาพที่  ๕๐ แสดงกิจกรรมสวดมนต์ ไหว๎พระในคาบคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

ภาพที ่๕๑ แสดงกิจกรรมสวดมนต์ ไหว๎พระในคาบคุณธรรม จริยธรรม ทุกคาบท่ี ๑ วันศุกร์ 
๒.๒  โครงการการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎

จัดกิจกรรมการแขํงขั้นกีฬา-กรีฑาขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ออกก่าลังกายและการเลํนกีฬา เป็นกิจกรรมสํวนหนึ่ง
ของชีวิตประจ่าวันของทุกคน เพราะท่าให๎เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ตลอดจนท่าให๎ผู๎เรียนมีความสามัคคี มีน้่าใจเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ ชํวยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มี คุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียนได ๎



 
 

ภาพที่ ๕๒  แสดงกิจกรมการแขํงขันกีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน 
 

 
 

ภาพที่  ๕๓  แสดงการแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน 
๒.๓ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนางานกิจการนักเรียน งานคณะกรรมการ

นักเรียนและงานสํงเสริมประชาธิปไตย จัดให๎มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎มีสํวนรํวมกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เคารพสิทธิ หน๎าที่ของตนเอง น่ามา
เป็นประสบการณ์ ในการเป็นผู๎น่าผู๎ตามที่ดี 

 



 
 

ภาพที ่๕๔ แสดงกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ่าปี ๒๕๖๓ 
 

 
 

ภาพที่ ๕๕ แสดงนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยาออกมาใช๎สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๔  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎จัดท่า

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ขึ้นเพ่ือให๎นักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และ
ผู๎ประกอบการในโรงอาหารได๎ตระหนักเห็นความส่าคัญ ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การทิ้งขยะถูกที่ ลดการใช๎
ขยะภายในโรงเรียน ผํานการจัดกิจกรรมการให๎ความรู๎กิจกรรม ๓Rs และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนเผยแพรํ
ความรู๎สูํโรงเรียนและคนในชุมชนใกล๎เคียง 

 



 
 

ภาพที่ ๕๖ แสดงกิจกรรมการใช๎วัสดุธรรมชาติแทนการลดการใช๎ถุงพลาสติก 
 

 
 

ภาพที่  ๕๗ แสดงกิจกรรมการท่าปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม๎แทนการใช๎ปุ๋ยเคมี 
๒.๕  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ได๎จัดท่าโครงการวิถีพอเพียงโรงเรียนเมืองมายวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนน๎อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เป็นแนวทางในการ
ด่าเนินชีวิต มุํงพัฒนานักเรียนให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักและน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูํการปฏิบัติในการด่าเนินชีวิต 

 



 
 

ภาพที ่๕๘ แสดงกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด 
 

 
 

ภาพที ่๕๙ แสดงกิจกรรมการปลูกผักไร๎สารเคมี 
๒.๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎จัดกิจกรรม

ของโรงเรียนเป็นสํวนส่าคัญที่ชํวยเสริมความรู๎ความสามารถของผู๎เรียน เป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ประเภทกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนมีหลายประการด๎วยกัน  



 

ภาพที ่๖๐ แสดงพิธีการเปิดกองลูกเสือ 

 

ภาพที่ ๖๑ แสดงการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี 

 

ภาพที ่๖๒ แสดงการท่ากิจกรรมตามฐานการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี 



 

ภาพที ่๖๓ แสดงกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร 

 
ภาพที ่๖๔ แสดงกิจกรรมสร๎างฝายชะลอน้่าของนักศึกษาวิชาทหาร 

 

ภาพที ่๖๕ แสดงกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติการปลูกต๎นไม๎ของนักศึกษาวิชาทหาร 



 

ภาพที ่๖๖ แสดงกิจกรรมการบ่าเพ็ญประโยชน์ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 

ภาพที ่๖๗ แสดงกิจกรรมการบ่าเพ็ญประโยชน์ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 

ภาพที ่๖๘ แสดงกิจกรรมการปลูกต๎นไม๎เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของอาสายุวกาชาดโรงเรียนเมืองมายวิทยา 



๑.๓ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลตามการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของ
ครูผู๎สอนให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ 

 
ภาพที ่๖๙ แสดงปฏิทินการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

ภาพที ่๗๐ แสดงปฏิทินการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



 
 

ภาพที ่๗๑ แสดงตัวอยํางคูํมือการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



 
 

ภาพที่ ๗๒ แสดงผลรายงานการนิเทศของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

 
 

ภาพที่ ๗๓ แสดงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 



 
 

ภาพที ่๗๔ แสดงการนิเทศ ก่ากับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จากส่านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพูน 
 

 
 

ภาพที่ ๗๕  แสดงการนิเทศ ก่ากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในภาคเรียนที่ ๒ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากส่านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล่าปาง ล่าพู 



 

ภาพที่  ๗๖ แสดงการนิเทศภายในครูผู๎สอนโดยกลุํมบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

 

ภาพที่ ๗๗ แสดงการนิเทศภายในครูผู๎สอนโดยกลุํมบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

 

ภาพที่  ๗๘ แสดงการนิเทศภายในครูผู๎สอนโดยหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ 



๑.๔ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยทางโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎
ด่าเนินงานในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้ 

๑. จัดอบรมพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“การใช๎เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนรู๎และการปฏิบัติงานในยุค Thailand ๔.๐” โดยโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎ด่าเนินการขับเคลื่อนการน่า

เครื่องมือออนไลน์มาใช๎ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ 

การสร๎างห๎องเรียนออนไลน์ ด๎วย Google Classroom เพ่ือสํงเสริมให๎ครูมีทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และ

สามารถใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุํงพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ได๎อยํางหลากหลายตํอเนื่องและทันสมัย  

 

ภาพที ่๗๙ แสดงกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ google classroom 
 เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  ๘๐ แสดงการมอบเกียรติบัตรให๎กับผู๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ google classroom  

 ๒. จัดอบรมโครงการการใช๎โปรแกรมข๎อสอบออนไลน์ให๎กับครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพ่ือน่าไปใช๎ใน
การทดสอบกับนักเรียน ณ ห๎องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 



 

 

 

 
 

ภาพที่ ๘๑ แสดงการอบรมโครงการการใช๎โปรแกรมข๎อสอบออนไลน์ 
 
 ๓. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในชํวงสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 



 

 

 

 
 

ภาพที่ ๘๒ แสดงครูผู๎สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

๒. การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา  
 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากร ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานตําง ๆ มีสํวนรํวมในการด่าเนินงานเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา ดังนี้ 



 ๒.๑ การขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รํวมมือ  
รํวมใจ และรํวมเรียนรู๎รํวมกันของครู ผู๎บริหาร บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณคํา 
เป้าหมาย และภารกิจรํวมกัน โดยท่างานรํวมกันแบบทีมการเรียนรู๎ที่มีครูเป็นผู๎น่ารํวมกัน และผู๎บริหารเป็น
ผู๎ดูแลสนับสนุนสูํการเรียนรู๎และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูํคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ความส่าเร็จหรือประสิทธิผลของผู๎เรียนเป็นส่าคัญและความสุขของการท่างานรํวมกันของสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู๎ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ 
 

 
 

ภาพที ่๘๓  แสดงแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาววิชาชีพอยํางสร๎างสรรค์ 
 



 
ภาพที ่๘๔ แสดงแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาววิชาชีพอยํางสร๎างสรรค์ 

 
 

ภาพที่  ๘๕ แสดงแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาววิชาชีพอยํางสร๎างสรรค์ 



 ๒.๒ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
มีกระบวนการมีสํวนรํวมระหวํางโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาทหน๎าที่ในการ
เข๎ามามีสํวนรํวมในการ บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต๎การประสานงานระหวํางองค์คณะ
บุคคล มีการเชื่อมโยง บูรณาการเป็นระบบตํอเนื่อง ทั้งด๎านนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการปฏิบัติ
เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา และรํวมปรึกษาหารือ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือรับทราบผลการ
ด่าเนินของโรงเรียนในภาพรวม ก่าหนดทิศทางการปรึกษาหารือวางแผน เกี่ยวกับพัฒนาและสํงเสริมนักเรียน 
 

 
 

ภาพที ่๘๖ แสดงการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

 
 

ภาพที ่๘๗ แสดงการประชุม ปรึกษา หารือของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 ๒.๓ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน  โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎ให๎
ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษารํวมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู๎ซึ่งกันและกันของ



ทุกฝ่าย นับตั้งแตํการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด่าเนินการและการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนการ
ควบคุม ก่ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ 
ซึ่งสามารถท่าได๎ทั้งทางตรง คือ รํวมเป็นคณะท่างานและทางอ๎อมรํวมวางแนวทางนโยบายของโรงเรียน 
 

 
 

ภาพที ่๘๘  แสดงการประชุมผู๎ปกครองนักเรียนด่าเนินการจัดการศึกษารํวมกัน 
 

 
 

ภาพที่ ๘๙ แสดงการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการแสดงความคิดเห็นตํอการจัดการศึกษา 
 ๒.๔ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาจัดการ
การศึกษา โดยได๎รับการชํวยเหลือและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาในหลาย ๆ ด๎าน ดังนี้ 
  



 
 

ภาพที่  ๙๐ แสดงการให๎รํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปางกับโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 
 

ภาพที ่๙๑ แสดงการให๎รํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาล่าปางกับ 
โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 
ภาพที ่๙๒  แสดงการให๎รํวมมือระหวํางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สาขาล่าปางกับ 

โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
จากการบริหารจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการบริหารเมืองมายโมเดล (Muangmai Model) สํงผลให๎

โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านโรงเรียนเมืองมายวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ ๔ จากส่านักงาน



รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได๎ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(๒๕๕๘-๒๕๖๓) โรงเรียนเมืองมายวิทยา ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่๙๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๘-๒๕๖๓) 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีของโรงเรียนเมืองมายวิทยา  
- มาตรฐานที่ ๑ ผลการประเมิน   ดีมาก 
- มาตรฐานที่ ๒ ผลการประเมิน  ดีมาก 
- มาตรฐานที่ ๓ ผลการประเมิน  ดีมาก 



 
 

 

ภาพที่ ๙๔ แสดงบรรยากาศการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ระหวํางวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 

 
 

 

ภาพที ่๙๕  แสดงบรรยากาศการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทย 
รางวัลและความภาคภูมิใจที่โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับ 



๑. โรงเรียนได๎เชิญจากชํอง NBT (HD) ชํอง ๒ ในการถํายท่ารายการ “โลกใส ไร๎ขยะ” ถํายท่า
รายการเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได๎เผยแพรํผลงานทางชํอง youtube 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๙๖  แสดงการถํายท่ารายการ โลกใส ไร๎ขยะ ชํอง NBT 
การจัดการขยะของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 



 

 

 
 

ภาพที่ ๙๗ แสดงการถํายท่ารายการ โลกใส ไร๎ขยะ ชํอง NBT 
 

ที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=O๕cVrVayvf๐&t=๑๑๐๓s&fbclid=IwAR๐rbi๘Vmn๗rRi๙VD-

zVJL๒๑NyoXECpbKZN๔yNXtSMo๑Sc๐Aq๙FEuMJqU-๔ 

https://www.youtube.com/watch?v=O5cVrVayvf0&t=1103s&fbclid=IwAR0rbi8Vmn7rRi9VD-zVJL21NyoXECpbKZN4yNXtSMo1Sc0Aq9FEuMJqU-4
https://www.youtube.com/watch?v=O5cVrVayvf0&t=1103s&fbclid=IwAR0rbi8Vmn7rRi9VD-zVJL21NyoXECpbKZN4yNXtSMo1Sc0Aq9FEuMJqU-4


๒. ทางโรงเรียนได๎เผยแพรํผลงาน “โครงการพัฒนาเพ่ือการแบํงปันที่ยิ่งใหญํ Shift and Share” 
ภายใต๎โครงการปฏิหาริย์แหํงชีวิต (Miracle of Life) ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมเครื่องเป่าลมผจญภัย ชํอง ๕HD 

 

 

 
 

ภาพที่ ๙๘ แสดงการถํายท่ารายการ ผลงาน “โครงการพัฒนาเพื่อการแบํงปันที่ยิ่งใหญํ  
Shift and Share”ภายใต๎โครงการปฏิหาริย์แหํงชีวิต (Miracle of Life) ชํอง ๕HD 



 

 

 
 

ภาพที ่๙๙ แสดงการใช๎เครื่องเป่าลมผจญภัยซึ่งเป็นนวัตกรรมของนักเรียน 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DY๗YfoY๙aZU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DY7YfoY9aZU


๓. เผยแพรํการด่าเนินงานการบริหารจัดการขยะชํองทาง www.youtube.com 

 

 

 
ภาพที่ ๑๐๐ แสดงผลงานกระถางเพาะช่ากู๎โลกในโครการโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BA๖b๕MWrd๖M 

๔.เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงานด่าเนินงานในชํองทางเฟสบุ๏คโรงเรียนและเฟสบุ๏ค สพม.๓๕ 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BA6b5MWrd6M


 
 

ภาพที๑่๐๑ แสดงการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 



 
 

ภาพที๑่๐๒ แสดงการรับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ์โควิด-๑๙ 



 
 

ภาพที๑่๐๓ แสดงการเผยแพรํผลงานคณะครูที่มีผลงานดีเดํน เนื่องในโอกาสวันครูแหํงชาติ 



 

 
 

ภาพที๑่๐๔  แสดงการเผยแพรํกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานเฟสบุ๏คของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 



 

 
 

ภาพที๑่๐๕ แสดงการเผยแพรํกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านกีฬาผํานเฟสบุ๏คของ 
โรงเรียนเมืองมายวิทยา 



 
 

ภาพที๑่๐๖ แสดงการเผยแพรํกิจกรรมแนวแนะผํานเฟสบุ๏คของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
๒. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 



๓. รางวัลที่สถานศึกษาที่ได้รับ 
 ๓.๑ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัลค่าพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐๙ แสดงเกียรติบัตรคําพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
อยูํใน ๑๐ อันดับแรก ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 
 

ภาพที ่๑๑๐ แสดงเกียรติบัตรคําพัฒนาผลการทดสอบ O-NET ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยูํใน  
๑๐ อันดับแรก ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 



๓.๒ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัล OBEC AWADS ระดับประเทศครั้งที่ ๙  
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒  สถานศึกษายอดเยี่ยมมัธยมขนาดเล็ก ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนอการสอน  

 
ภาพที ่๑๑๑ แสดงประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC AWADS ระดับประเทศครั้งที่ ๙  

ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษายอดเยี่ยมมัธยมขนาดเล็ก  
ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 



 
 

ภาพที่๑๑๒ แสดงเกียรติบัตรได๎รับรางวัลระดับชาติ เหรียญเงิน 
สถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดเล็ก ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 



๓.๓ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัล OBEC AWADS ระดับภาค ครั้งที่ ๙ 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒  สถานศึกษายอดเยี่ยมมัธยมขนาดเล็ก ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน  
 

 
 

ภาพที๑่๑๓ แสดงเกียรติบัตรได๎รับรางวัลระดับภาค เหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดเล็ก ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 



๓.๔ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
 

 
 

ภาพที่ ๑๑๔ แสดงเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับทอง  
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



 ๓.๕ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎เข้าร่วมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด๎านการบูรณการการ
น๎อมน่าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สูํการบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ภาพที ่๑๑๕ แสดงเกียรติบัตรการรํวมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด๎านการบูรณการการน๎อมน่าพระ
บรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สูํการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู๎

ในสถานศึกษา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๓.๖ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับคัดเลือก โครงการ Innovations  For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ด๎านการบริหารจัดการ 

 

 

 

ภาพที๑่๑๖ แสดงประกาศโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับคัดเลือก โครงการ Innovations  For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ด๎านการบริหารจัดการ 



๓.๗ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัล Best Practice ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัด
นิทรรศการรํวมแลกเปลี่ยนการบริหารการจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (Obec Zero Waste School)    
ในระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๐ 

 
 

ภาพที่ ๑๑๗ แสดงโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัล Best Practice ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และจัดนิทรรศการรํวมแลกเปลี่ยนการบริหารการจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ  

(Obec Zero Waste School)    ในระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๐ 



๓.๘ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ โครงการสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  (Eco School) ในระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๑ 

 

 
ภาพที ่๑๑๘ แสดงเกียรติบัตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ โครงการ

สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Eco School) ในระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๑ 
 



๓.๙ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม การประกวดโครงการโรงเรียน     
ปลอดขยะ (Zero Waste School)  ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 
 

 
 

ภาพที ่๑๑๘ แสดงเกียรติบัตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม การประกวด
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 

 
๓.๑๐ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

(Zero Waste School) ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ 



 

 
 

ภาพที่ ๑๑๙ แสดงเกียรติบัตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวด 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ 

๓.๑๑ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการเครื่องป่าลมผจญภัย”จากโครงการ
พัฒนาเพื่อการแบํงปันที่ยิ่งใหญํ Shift  and Share ภายใต๎โครงการปฏิหาริย์แหํงชีวิต (Miracle of Life)  
 



 
 
ภาพที๑่๒๐ แสดงโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการเครื่องป่าลมผจญภัย”จากโครงการ

พัฒนาเพื่อการแบํงปันที่ยิ่งใหญํ Shift  and Share ภายใต๎โครงการปฏิหาริย์แหํงชีวิต  
(Miracle of Life) 

๓.๑๒ โรงเรียนเมืองมายวิทยาได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

จากส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และส่านักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน 

 



 
 

ภาพที ่๑๒๑ แสดงโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเดํน ประจ่าปี 

๒๕๖๒ จากส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และส่านักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน 

๓.๑๓  โรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดวัสดุเหลือใช้ตามโครงการโรงเรียนการ

ปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 



 
 

ภาพที ่๑๒๒ แสดงโรงเรียนเมืองมายวิทยาได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวัสดุเหลือใช๎ 
ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 
 

 
 



ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑเ์พ่ิมขึ้น 

 1) มีผลการทดสอบ O-NET ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 

 ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของโรงเรียน มีดังน้ี 

 

ภาพ กราฟผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 - 2562 

 

ภาพ กราฟผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2562 
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ผลการทดสอบ O-NET ในรายบุคคล มีดังน้ี 

 

ภาพ รายงานผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 รายบุคคล 

 

 2) มีจ านวนนกัเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 จากผลการทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นน๎อยกวําร๎อยละ 50 ทุกรายวิชา 

 3) มีการวิเคราะห์ข้อมูล O-NET มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 จากการทดสอบทางการศึกษาแหงํชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลัง ระหวํางปีการศึกษา 2559-2562 โรงเรยีนเมืองมายวิทยา

ได๎น่าข๎อมลูผลการสอบมาประเมิน พบวําในแตํละวิชาจะมมีาตรฐานการเรยีนรู๎ที่นักเรยีนไมํผํานมาอยาํงตํอเนื่อง จึงได๎วางแผน

ก่าหนดผูร๎ับผดิชอบการด่าเนินการออกแบบและจดัการเรียนรู๎ครอบคลุมรายวิชาที่ต๎องการปรับปรุง โดยพิจารณาผลการ

วิเคราะห์อยูํใน L1 (สีเทา) และ H2 (สีเหลือง) เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ท่าการแก๎ไขและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหส๎ูงขึ้น โดยก่าหนดครูผูร๎ับผดิชอบตามมาตรฐานในรายวิชาที่ได๎สอนในแตลํะระดับชั้น (แผนการยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 2562) ไดแ๎กํ 

 1.แผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และ

ภาษาตํางประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 2.แผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตํางประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเมืองมายวิทยา 



 

ภาพ ตัวอยํางแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

 

 4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นในกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีมีการสอบ O-NET  

ผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2562 

 ไทย อังกฤษ วิทย ์ คณิต 

2559 44.13 28.4 31.47 23.63 

2560 44.33 25.33 29.73 18.13 

2561 51.59 28 31.41 22.82 

2562 51.38 25.9 27.76 17.71 

  

จากผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 – 2562 พบวํา  

ผู๎เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนลดลงทุกรายวิชา 

 

 

 

 

 



ผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2562  

 ไทย อังกฤษ วิทย ์ คณิต สังคม 

2559 48.68 19.78 32.65 20.15 34.65 

2560 37.67 21.83 23.00 16.5 30.47 

2561 43.29 21.96 26.97 24.29 30.14 

2562 37.5 24 25.3 15.75 31.3 

จากผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 – 2562 พบวํา  

ผู๎เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเพิ่มขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมของจังหวัด 

 ภายใต๎รูปแบบการจดัการบริหารจดัการโรงเรียน MUANGMAI Model ซึ่งเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย ดงันั้น ผู๎เรียนจึง

มีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะมสีํวนในการด่าเนินงานสอดคล๎องตามภารกิจที่ไดร๎ับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และ 2563  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  พบวํานักเรียนที่มผีลการเรยีน อยูํในระดบักลุํมต๎นในปีการศึกษา 2563 

 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.97  ในระดับกลุํมกลาง ปีการศกึษา 2563 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ลดลง 4.98 และ 

ในระดับกลุมํสูง ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เพิ่มข้ึน 4.02  

 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และ 2563   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวํานักเรียนที่มผีลการเรียน อยูํในระดับกลุมํต๎นในปีการศึกษา 2563 

 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพิ่มขึ้น 1.7  ในระดับกลุํมกลาง ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ลดลง 1.10 และ ในระดับกลุมํสูง ปีการศึกษา 2563 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ลดลง 1.35  

 

 



ภาพ นักเรียนเข๎ารํวมโครงการเชิงปฏิบัติการ TOT Smart Kids Code (เปลี่ยนความรู.๎.เป็นความรัก)  

ได๎รับความรูด๎๎าน Coding and Robot เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนทักษะดา๎น Coding และหุํนยนต ์

 

 

ภาพ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเมืองมายวิทยา ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาแฮนด์บอลหญิงรุํน 18 ปี  

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล่าปาง ครั้งท่ี 8  

ประจ่าปี 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดล่าปาง 

 

ภาพ นักเรียนโรงเรยีนเมืองมายวิทยา เข๎ารํวมโครงการจดัการเรียนการสอนรํวมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเข๎าเยีย่มชม 

และเรียนรู๎ในห๎องปฏิบตัิการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาเรยีนรู๎อุปกรณ์และเครื่องมือทางด๎านวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช๎

ประกอบการเรียนการสอน และฝกึปฏิบัติการวิชาชีพด๎านงานชําง 

ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล๎านนา ลา่ปาง 

 

 



ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได๎รับโควตาเพ่ือเข๎าศึกษาตํอในโครงการ
ช๎างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ่านวน 
๑ คน ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จ่านวน ๒ คน ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษา
ตํอวิทยาลัยเทคนิคล่าปาง จ่านวน ๖ คน และผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาที่อ่ืนๆ จ่านวน ๒ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๑๐๐ 
 

 

 
 

ภาพที๑่๐๗ แสดงนักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับมหาวิทยาลัย 



 

 
 

ภาพที ่๑๐๘ แสดงนักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 
 


