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สังกัด ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

พฤษภาคม 2564 
  



ค ำน ำ 
 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มี
คุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 

         
ลงชื่อ 

     (นายพงษไทย  บัววัด) 
                                         ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2563   
 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  
โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร 
ทุกคนใน โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคมมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเป็น เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการ 2563 ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

.  
ประกาศ ณ วันที่  3  ธันวาคม    ๒๕๖3 

 
                                   

                                          
ลงชื่อ 

     (นางภัทริณี   ฟองศรี) 
                                         รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

                                       ผู้อ านวยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

    ค 



ค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

......................................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการ 
จัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญ  ข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และมาตรา 48  ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561  จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ในการพัฒนา  
ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

 
   

มาตรฐานการศกึษา 
น้ าหนกั
คะแนน 

ค่าคะแนน เป้าหมายปกีารศกึษา 

2563 
ร้อยละ

75 

2564 
ร้อยละ

80 

2565 
ร้อยละ

85 

2566 
ร้อยละ

90 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รียน           
 1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรยีน           
ตัวบ่งชี้ 1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สาร  และการคิด
ค านวณ 

15 11.25 12 
12.7

5 
13.5 

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 3.75 4 4.25 4.5 

ตัวบ่งชี้ 1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจคติที่ดีต่ออาชพี 5 3.75 4 4.25 4.5 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรยีน           
ตังบ่งชี้ 1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.9  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 3.75 4 4.25 4.5 

รวม 60 45 48 51 54 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ           

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 1.5 1.6 1.7 1.8 
ตัวบ่งชี้ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

2 1.5 1.6 1.7 1.8 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

2 1.5 1.6 1.7 1.8 



มาตรฐานการศกึษา 
น้ าหนกั
คะแนน 

ค่าคะแนน เป้าหมายปกีารศกึษา 

2563 
ร้อยละ

75 

2564 
ร้อยละ

80 

2565 
ร้อยละ

85 

2566 
ร้อยละ

90 

ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางดา้นวิชาชีพ 3 2.25 2.4 2.55 2.7 
ตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

3 2.25 2.4 2.55 2.7 

ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

3 2.25 2.4 2.55 2.7 

รวม 15 11.25 12 12.75 13.5 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ           

ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

5 3.75 4 4.25 4.5 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้  5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 5 3.75 4 4.25 4.5 

ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 3.75 4 4.25 4.5 

รวม 25 18.75 20 21.25 22.5 

รวมคะแนน 100 75 80 85 90 

หมายเหตุ   

การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานอิงตาม เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา  

ระดับสถานศึกษา ระดับรายมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
คะแนนเต็ม 
60 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
25 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
15 คะแนน 

80.00-100.00 ๔๘.๐0 – 60.00 2๐.๐๐ – 25.00 1๒.๐๐ – 15.00 5 (ยอดเยี่ยม) 
๗0.00 – ๗๙.99 ๔๒.00 – ๔๗.๙9 ๑๗.50 – ๑๙.๙๙ 1๐.50 – 1๑.4๙ 4 (ดีเลิศ) 
6๐.00 – ๖9.99 ๓๖.๐0 – 4๑.99 15.๐๐ – ๑๗.49 ๙.๐๐ – 10.49 3 (ดี) 
๕0.00 – ๕๙.99 ๓0.00 – ๓๕.๙9 1๒.๕0 – 1๔.๙9 ๗.๕0 – ๘.๙๙ 2 (ปานกลาง)  
0.00 – ๔9.99 0.00 – ๒9.99 0.00 – 1๒.49 0.00 – ๗.๔9 1 (ก าลังพัฒนา)  
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สรุปส ำหรับผู้บริหำร  
บทน ำ 
 

 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สถานที่ตั้ง  เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๘๐ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายพงษ์ไทย 
บัววัด  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  นางภัทริณี  ฟองศรี  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีครูและบุคลากร รวม ๗0 
คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู ๔0 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)  ๑1 คน  พนักงานจ้างสายสนับสนุน 
๑๗ คน  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  31 ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่  ๖๘ ไร่  ๒  งาน  ๒๐  ตารางวา โดยก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ”  
           โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ตระหนักและเสริมสร้างทัศนคติ ความร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการ
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาผู้เรียนให้เติบโต
เป็นพลเมืองที่ดีของเชียงใหมข่องชาติและสังคมโลก อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ รักการเรียนรู้  สู่สัมมาชีพ” 
         โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  
ความสามารถ  ทักษะ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์จะช่วยเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุ ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี มีความเคารพ  ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน มี
อัธยาศัยที่ดี ช่วยเหลือผู้ที่ล าบาก และช่วยกันท างานด้วยความเต็มใจ ผ่านกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ เป็นผู้น ากิจกรรม  เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความสามารถจัดกิจกรรมด้วย
ตนเองทั้งในและนอกสถานศึกษา  เอกลักษณ์โรงเรียน คือ โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาด้วยกระบวนการแบบ Active Learning  การสอนคิด 
(Thinking School)  ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้วางแผนพัฒนาจุดเด่น   
ในแต่ละด้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  นักเรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ การเรียนรู้
จากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในโลกจริงที่ผู้เรียนได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทักษะการคิดระดับสูง 
รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีย่อมจะน าให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
จึงได้ด าเนินการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดท าโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์ฝึกทักษะการคิดโดย
ใช้หุ่นยนต์  ศูนย์ฝึกทักษะการคิดโดยใช้เครื่องบินเล็ก  ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาถิ่น  ศูนย์
อาเซียนศึกษา  พัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ ให้มีสื่อและทรัพยากรส าหรับการค้นคว้าและการทดลอง จัด
โครงการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์  ในโรงเรียน สวนวรรณคดี สวนพุทธศาสตร์ ลานอุตุนิยมวิทยา เพ่ือให้นักเรียน
เป็นผู้รู้จักการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสีเขียว สวยงาม ร่มรื่น และสะอาดอยู่เสมอ 
 โรงเรียนจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ) มหาวิทยาลัยเฉิงตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน(ด้านการสอนภาษาจีน) และมหาวิทยาลัยฉงซิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (โครงการ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม) วิทยาลัยการอาชีพฝาง ท า MOU ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรีบบจบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร ๒ สูตร คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยมีปณิธานการจัดการศึกษาร่วมกันคือ “นักเรียนทุกคนต้องได้รับโอกาสและการ
พัฒนา”   



๒ 
 

 
 

ผลกำรประเมินตนเอง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๑. ผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖3  

        ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายมาตรฐาน พบว่า  
         มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนมีระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ า กว่าระดับที่ก าหนด 

และ ไม่บรรลุ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์   3) มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 4) มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 5 ) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 6) 
มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ   ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ 

บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ 
บรรลุ   ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า สูงกว่าระดับที่
ก าหนด และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมพบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด 
และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
         มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

ทุกบ่งชี้ สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ยกเว้นตัวบงชี้ที่ 2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่บรรลุค่า
เป้าหมายตามเกณฑ์  โดยสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาระดับชาติ  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกล
ยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปี โดยมีการก าหนดการเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจและกล
ยุทธ์หรือแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามวิสัยทัศน์เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  มีการศึกษา วิเคราะห์และประเมินมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กร
วิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น โดยในปี
การศึกษา 2562 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครูตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น 
นอกจากนี้สถานศึกษายังได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย โดยมี
การก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผล



๓ 
 

 
 

การพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหรือน าผลการพัฒนา ไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน 
 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีระดับคุณภาพ     
ดีเลิศ  ทุกบ่งชี้ สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ยกเว้นตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์  โดยครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
รายงานการผลิตและใช้สื่อ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม  พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น ช่วยสร้างนิสัยในการใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและยัง
เป็นผลดีต่อครูผู้สอน ครูได้รับประโยชน์จากการวัดผลการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ปรับปรุงการสอนของตนเอง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าเป้าหมายและผลการประเมินตนเอง พบว่ามี 4 ตัวบ่งชี้ ที่ผล
การประเมินตนเองต่ ากว่าค่าเป้าหมายดังนี้ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และ
การคิดค านวณ  ตัวบ่งชี้ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ และ ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาทั้ง 4 ตัว
บ่งชี้ไว้ในแผนจัดการศึกษา 5 ปีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  และ
ก าหนดแนวทางในการน าสู่แผนการปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าเป้าหมายและผลการประเมินของตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 3 
พบว่าตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ตัวบ่งชี้ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก และ ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนแม่อายวิทยาคมสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีเลิศ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ
ตามมาตรฐานตามมาตรฐานที่ 3  จึงท ำให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้ำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนนรู้โดยใช้มรดกภูมิปัญญำในท้องถิ่นเป็นฐำน 

 
 ๒. หลักฐำน ข้อมูลที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
      เอกสาร ข้อมูล หลักฐานที่สนับสนุนผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕)   แบบรายงานการประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม   แบบรายงานกิจกรรมโตไปไม่โกง   แบบรายงานกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์  แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจ าปี   รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายงานสรุปการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ 



๔ 
 

 
 

 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
  จากผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนน าข้อมูลผลการจัดการศึกษามาวิเคราะห์ถึง จุดเด่น 
จุดที่ต้องพัฒนา แนวโน้มที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและ
ระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยปรับปรุงแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และแนว
การเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด แนวโน้มการประกอบอาชีพในอนาคตของ
ผู้เรียน 

2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อย่างเป็นระบบ  

 
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือจัดเครือข่ายกับ

สถานศึกษาอ่ืนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบันการการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกัน 

4. จัดให้มีโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. สร้างความเข้าใจถึงจุดที่ต้องพัฒนา เข้าใจปัญหาร่วมกัน โรงเรียนน าเสนอผลการจัดการศึกษาให้กับต้น
สังกัด ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายทางการศึกษาให้รับทราบ เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา ปัญหาที่ท าให้
มาตรฐานของสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร่วมกันเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ท าให้การ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ออกแบบแนวทาง วิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน โดยก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โครงการ กิจกรรม ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือ
รับทราบถึงความส าคัญในการพัฒนาร่วมกัน  น ารูปแบบแนวทางมาทดลองควบคู่กับการลงมือท า ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย วัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง รายงานผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามเพ่ือประเมินผล แก้ไข 
พัฒนา ในทุกขั้นตอน บนความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
 
  



๕ 
 

 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 ตามที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียนมีระดับคุณภำพ ดีเลิศ  

ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ า กว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่

บรรลุ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 6) มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ   ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ  

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ   
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด 
และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมพบว่า สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ 
บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีระดับคุณภำพ ดีเลิศ   
ทุกบ่งชี้ สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ยกเว้นตัวบงชี้ที่ 2.6 จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่บรรลุค่า
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เป้าหมายตามเกณฑ์  โดยสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาระดับชาติ  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกล
ยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปี โดยมีการก าหนดการเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจและกล
ยุทธ์หรือแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามวิสัยทัศน์เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  มีการศึกษา วิเคราะห์และประเมินมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กร
วิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น โดยในปี
การศึกษา 2562 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครูตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น 
นอกจากนี้สถานศึกษายังได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย โดยมี
การก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผล
การพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหรือน าผลการพัฒนา ไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน 

 
มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีระดับคุณภำพ ดีเลิศ   

ทุกบ่งชี้ สูงกว่าระดับที่ก าหนด และ บรรลุ  ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ยกเว้นตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด และ ไม่บรรลุค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์  โดยครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
รายงานการผลิตและใช้สื่อ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม  พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น ช่วยสร้างนิสัยในการใฝ่ รู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและยัง
เป็นผลดีต่อครูผู้สอน ครูได้รับประโยชน์จากการวัดผลการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ปรับปรุงการสอนของตนเอง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่  1 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
รหั ส ไป รษ ณี ย์  50๒ 80 โท รศั พ ท์  053-459040 E-mail maeaischoolbox@gmail.com Website : 
www.mae-ai.ac.th  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  2๘  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่  68 
ไร่  2  งาน  20  ตารางวา   
 ประวัติควำมเป็นมำโรงเรียน 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2517   ตั้งอยู่เลขท่ี  128 ถนน ฝาง  
ท่าตอน  ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่   บริเวณโรงเรียนมีพ้ืนที่ดิน  รวมเนื้อที่  68 ไร่  2 งาน  
20  ตารางวา   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50280  โทรศัพท์  ( 053  )  
459040 , โทรสาร  ( 053 )  459041   
   เดิมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเป็นสาขาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  เริ่มด าเนินการจัดตั้ง  เมื่อวันที่  10 
พฤษภาคม  2517    เปิ ดท าการสอน เมื่ อวันที่   17   พฤษภาคม  2517   ซึ่ งกรมสามัญ ศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์จะเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นที่อ าเภอแม่อาย  แต่ติดขัดเรื่อง
งบประมาณซึ่งมิได้เตรียมการไว้  กรมสามัญศึกษาจึงแจ้งให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการ เปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาขึ้นที่อ าเภอแม่อายในปีการศึกษา  2517   โดยให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จ านวน 2 
ห้องเรียน  แบบสหศึกษา   วิธีการด าเนินงานต่างๆให้ใช้แบบเดียวกันและให้อยู่ในความดูแลของนายสุรชาติ  ช่วง
ฉ่ า  ครูใหญ่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
  ในวันที่  10  พฤษภาคม  2517   นายบุญช่วย   ฉ่ าเฉลิม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  นายจอม   
ขวัญดี  นายอ าเภอแม่อาย   นายผาสุก   สุวรรณสิทธ์  ศึกษาธิการอ าเภอแม่อาย นายสุรชาติ  ช่วงฉ่ า  ครูใหญ่
โรงเรียนฝางชนูถัมภ์    นายพนม  อัตถาจารีย์   ก านันต าบลแม่สาวได้ร่วมกันประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ที่ประชุม
ลงมติเห็นชอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอแม่อายซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กลับมาเรียนที่โรงเรียนสาขาท้ังหมด เปิดท าการสอนวันแรกวันที่ 17  พฤษภาคม  2517   โดยอาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านแม่สาว ท าการสอน  ทางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้ส่งนายสมาน   อัศวนาทยุคล  มาเป็น
ผู้ด าเนินการ ต่อมาย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียวหลังคามุงแฝกในบริเวณโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน 2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  49  คน    อ าเภอแม่อายได้ส่ง      นาย
อ านวย  ปศุศฤทธากร   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างมาช่วยท าการสอน  แผนกศึกษาธิการ  อ าเภอแม่อายได้ส่ง 
นายกวี  เฟื่องฟูชาติ ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอแม่อายมาช่วยท าการสอน 

ปีการศึกษา  2518  นายประสิทธิ์   แสนไชย เป็น ครูใหญ่ คนแรกใน    โรงเรียนและได้ครูมาเพ่ิมอีก  6  
คน  มีนักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  106  คน  อักษรย่อของโรงเรียนคือ  “ ม.อ. ” สีประจ าโรงเรียน
ขณะนั้นคือ  ฟ้า – ด า   ปลายปีทางโรงเรียนได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู   2  หลัง   ค่าก่อสร้าง 174 ,000  
บาท  และบ้านนักการภารโรง  2 หลัง  ค่าก่อสร้าง 94,000  บาท 

ปีการศึกษาปีที่  2519  นายประสิทธิ์   แสนไชย    ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่   โรงเรียนสันป่า
ตองวิทยาคม    นายสุธรรม  โพธิ์แก้ว    ย้ายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน  มี
นักเรียนทั้งสิ้น 183 คน  ครูเพ่ิมข้ึนอีก 3 คน ในปีนี้ได้งบประมาณ   สร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก. จ านวน   6  
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ห้องเรียน   ในวงเงิน  871 ,000  บาท  เริ่มก่อสร้าง  เดือนมีนาคม  2519  เสร็จเดือนกันยายน   2519   
สร้างส้วม 3 หลัง   บ้านพักครู 1 หลัง 
 ปีการศึกษา  2520   ได้ครูเพ่ิม   6  คน    ลาไปศึกษาต่อจ านวน  1  คน  ลาออกจากราชการ  2 คน  
มีครูประจ าการทั้งสิ้น  12  คน   ได้นักการเพ่ิมอีก  1  คน มีนักเรียนทั้งสิ้น   183  คน  ในปีการศึกษานี้ได้
งบประมาณในการต่อเติมห้องเรียนอีก  6  ห้องเรียน งบประมาณ 680 ,000 บาท  สร้างบ้านพักครู  1 หลัง  
งบประมาณ  100,000  บาท   อาคารชั่วคราว  1   หลัง   งบประมาณ  90,000  บาท 
 ปีการศึกษา  2521  นายสุธรรม  โพธิ์แก้ว    ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม  นายมานิตย์  ศรีพิทักษ์  จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมารับต าแหน่งครูใหญ่แทน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  
240  คน  ครูปฏิบัติการ  15  คน 

ปีการศึกษา 2522   มีการเปลี่ยนสีประจ าโรงเรียนจาก สีฟ้า - ด า   มาเป็น  สีขาว – แดง  ได้ครูมาเพ่ิม  
7 คน   ย้ายออก  2  คน  ลาออก 1 คน   รวมครูประจ าการ 19  คน  ได้นักการภารโรงเพ่ิมอีก  1  คน  มี
นักเรียนทั้งสิ้น 126  คน  ได้งบประมาณในการต่อเติมอาคาร  216 ก. จนเต็มรูปแบบ  งบประมาณทั้งสิ้น  
800,000  บาท   สร้างบ้านพักครู  1  หลัง งบประมาณ  120,000  บาท              

ปีการศึกษา  2523  มีครูประจ าการทั้งสิ้น  22  คน  นักเรียนทั้งสิ้น  249  คน  ได้งบประมาณสร้าง
บ้านพักครู 1  หลัง งบประมาณ  120,000  บาท 

ปีการศึกษา  2524  มีครูประจ าการทั้งสิ้น  22  คน   มีนักเรียนทั้งสิ้น  221  คน  ได้ตั้งปรัชญาของ
โรงเรียนว่า  “  เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย  น้ าใจงาม  ”  

ปีการศึกษา  2525  นายมานิตย์   ศรีพิทักษ์   ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่       โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม    นายยงยุทธ   สรรพอุดม  ครูใหญ่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม  อ าเภอแม่แตง  ได้มาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่แทน  มีครูปฏิบัติราชการทั้งสิ้น   19  คน  มีนักเรียน ทั้งสิ้น  250  คน  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  
1  หลัง  งบประมาณ  208,000  บาท 
 ปีการศึกษา  2528 นายยงยุทธ   สรรพอุดม ย้ายไปเป็นครูปฏิบัติการ นายสมศักดิ์  โคกทอง จาก
โรงเรียนสองแคววิทยาคม  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้เข้า
โครงการ  มพช.2  รุ่น  4 

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและได้   อาคารอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์  108 เอ.  อาคารเกษตร  อาคารคหกรรม  และอุปกรณ์เครื่องมือ ประจ าวิชา  นายสมศักดิ์  โคก
ทอง  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก    นายชาญ  อริยะวงค์  อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนท่าทองวิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อวันที่  15  มกราคม   
2531   

ปีการศึกษา  2532  นายชาญ  อริยะวงค์  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัย     นาย
วิโรจน์  นามบุรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  รักษาการอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  จนถึง
วันที่  5  พฤษภาคม  2532  นายเฉลิมพล  ขุททะกะพันธ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ย้ายมา
เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

ปีการศึกษา  2534  นายเฉลิมพล   ขุททะกะพันธ์  ย้ายไปเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  นายวิโรจน์   นามบุรี  รักษาการต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม   1  มิถุนายน  2534   
นายประมวล  พุทธานนท์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่
อายวิทยาคม 
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 ปีการศึกษา  2536  โรงเรียนได้รับการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน  และได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  86  คน 
 ปีการศึกษา 2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างหอประชุม/โรงอาหาร แบบ 100/27 จ านวน  1  
หลัง 
 ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนถึง ม.6   ห้องเรียนเต็มรูป 5-5-5-2-2-2 

ปีการศึกษา 2539  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พณฯ  สุขวิช  รังสิตพล และได้รับงบประมาณในโครงการนี้จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ านวน  5  
เครื่อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  48   ที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 2539 ) 
งบประมาณ 8,462,000 บาท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  จ านวน   645 ,800 
บาท    

ปีการศึกษา 2540     นายประมวล พุทธานนท์  ย้ายไปด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนไชย
ปราการ    อ าเภอไชยปราการ  นายไพฑูรย์    ไชยนันท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมย้ายมาด ารง
ต าแหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2540  มี ครู-อาจารย์  จ านวน  33  คน   ลูกจ้างประจ า   4  คน   
นักเรียนจ านวน  787 คน 
 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการห้องสมุดกาญจนาภิเษกและ  โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ที่ 30 ได้ใช้สถานที่โรงเรียนเป็นที่เรียนชั่วคราว  อาคาร 216 ล. สร้างแล้วเสร็จและได้ท าการเปิด
อาคารเรียนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มอบโทรทัศน์ขนาด 21 นิ้ว  
ให้แก่ทางโรงเรียนเพิ่มเติม จ านวน 17 เครื่อง รวมกับของเดิมเป็น 29 เครื่อง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาครูขาดแคลน  

ปีการศึกษา 2542 ทางโรงเรียนจะได้ท าการทดลองใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปี
การศึกษาแรก มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 33 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 707 คน      

ปีการศึกษา 2543   มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น  33  คน   ลูกจ้างประจ า  3  คน แผนการจั ดชั้นเรียน  
4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3   มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 642 คน 
 ปีการศึกษา  2544  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น   29  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  แผนการจัดชั้นเรียน  
4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3   มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  710  คน    ในปีการศึกษานี้ผู้อ านวยการโรงเรี ยนนาย
ไพฑูรย์   ไชยนันท์   เกษียณอายุราชการ  ผู้อ านวยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์  ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งแทน  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 
 ปีการศึกษา  2545  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น  28  คน ลูกจ้างประจ า  2  คน    แผนการจัดชั้นเรียน  
3 - 4 - 4 - 3 - 4 – 3  นักเรียนรวมทั้งสิ้น 762 คน 
 ปีการศึกษา 2546 มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 30  คน ครูจ้างสอน  6  คน  ลูกจ้างประจ า 2 คนและ
ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน  และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมแบบ      6 ที่ /27   
จ านวน 1 หลัง  นักเรียนรวมทั้งสิ้น 778 คน 
 ปีการศึกษา 2547  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 28 คน  ครูจ้างสอน  7 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  และ
ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน  มีนักเรียนจ านวน 665 คน 
 ปีการศึกษา 2548  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น  28  คน  ครูจ้างสอน 7 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  มีนักเรียนจ านวน  599 คน แผนการจัดชั้นเรียน3-3-3 / 3-3-3 และโรงเรียนได้รับ
จัดสรรงบประมาณจัดสร้างหอถังประปาส่งน้ าแบบ18/12   จ านวนเงิน  367,000   บาท และได้รับจัดสรรค่า
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ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 216 ก.   อาคาร 216 ล.   อาคารคหกรรม   อาคารอุตสาหกรรม  และอาคาร
เกษตรกรรม  จ านวนเงิน 150,000 บาท 
 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2549 

ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราครูเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนผู้ไม่สมัครใจถ่ายโอนจ านวน  15  
คน  และเพ่ิมตามกรอบก าลังจ านวน  9  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่) จ านวน 6 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ธุรการ  1  คน  พนักงานจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  
คนสวน  จ านวน 3 คน  รวมจ านวนบุคลากร ณ วันที่  30  กันยายน  2550  มีทั้งสิ้น  52  คน 
 ปีการศึกษา  2551  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 39 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  11  คน  จ านวนนักเรียน  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  2551 จ านวน  646  คน  แผนการจัด
ชั้นเรียน  4-3-3 / 3-3-3 
 ปีการศึกษา  2552  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น  39  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน    พนักงานจ้างตาม
ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  9  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  7 คน  จ านวนนักเรียน ณ วันที่  10  
มิถุนายน  2552  จ านวน  726  คน แผนการจัดชั้นเรียน  4-4-3 /4-4-3 

ปีการศึกษา  2553  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 38 คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน   พนักงานจ้างตาม
ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  4  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  7 คน  นักเรียน ณ  วันที่  10  มิถุนายน  
2553  จ านวน  727  คน แผนการจัดชั้นเรียน    4-4-4 /3-4-4 

ปีการศึกษา  2554  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 33 คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  8  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  7 คน  นักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  
2554  จ านวน  740  คน แผนการจัดชั้นเรียน   4-4-4 /4-3-4 

ปีการศึกษา  2555  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 37 คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน   พนักงานจ้างตาม
ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  5  คน  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน  3   คน   พนักงานจ้างทั่วไป  4 คน  นักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2555  
จ านวน  812  คน แผนการจัดชั้นเรียน   3-3-3 /5-5-3 

ปีการศึกษา  2556  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 34 คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  10  คน  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่จ านวน  2  คน  พนักงานจ้างทั่วไป 11 คน  นักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2556  จ านวน  
853  คน แผนการจัดชั้นเรียน   3-3-3 /5-5-5 

ปีการศึกษา  2558  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 38 คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  10  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จ านวน  8  คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 4 คน  
พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 12 คน และจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557  มีจ านวนทั้งสิ้น  888  คน  
แผนการจัดชั้นเรียน   4-3-3 /5-5-5 

ปีการศึกษา  255๙  มีนายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา  ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 34 คน ลูกจ้างประจ าจ านวน  2 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน  17  คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 10 คน  พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 7 คน และจ านวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559  มีจ านวนทั้งสิ้น  792 คน  แผนการจัดชั้นเรียน   4-4-๔ /5-5-5 



๑๑ 
 

 
 

ปีการศึกษา  25๖๐  นายภูมิไพรัตน์  อนุพันธ์  โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเมื่อ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 3๖ คน ลูกจ้างประจ าจ านวน  ๑ คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ครู) จ านวน  1๒  คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน ๗ คน  พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 7 คน และนักเรียน มีจ านวนทั้งสิ้น  
7๗๓ คน  แผนการจัดชั้นเรียน   4-4-๔ /5-5-5 

ปีการศึกษา 2561 มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ลูกจ้างประจ าจ านวน  ๑ คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ครู) จ านวน  1๒  คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 10 คน  พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 8 คน และจ านวนนักเรียน ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2561    มีจ านวนทั้งสิ้น  ๘35 คน  แผนการจัดชั้นเรียน   4-4-๔ /๖-5-5 

ปีการศึกษา 256๒ มี นายภมูิไพรัตน์  อนุพันธ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครู
รวมทั้งสิ้น ๔๑ คน ลูกจ้างประจ า จ านวน  ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
(ครู) จ านวน  1๒  คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวน ๘ 
คน  พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน ๙ คน และจ านวนนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 256๒    มีจ านวนทั้งสิ้น  ๙๐๕ 
คน  แผนการจัดชั้นเรียน   4-4-๔ /๖-๖-5 

ปัจจุบันโรงเรียนแม่อายวิทยาคมมี นายพงษ์ไทย บัววัด  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มี
ข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น ๔๑ คน ลูกจ้างประจ า จ านวน  ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ครู) จ านวน  1๑  คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จ านวน ๙ คน  พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน ๘ คน และจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๓    มีจ านวน
ทั้งสิ้น  ๙๖๒ คน  แผนการจัดชั้นเรียน   4-4-๔ /๖-๖-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถน
นฝ

าง
-ท่
าต
อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 
 

 
๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   ๑.๑  ชื่อ-สกุล นายพงษ์ไทย บัววัด  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.)  สาขา  ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โทรศัพท์  0810201936     
e-mail  anupan205 @hotmail.com ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2๕๖๐   จนถึงปัจจุบัน   
 2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน  1  คน 
       2.๑ ชื่อ-สกุล  นางภัทริณี  ฟองศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์  0899559548 e-mail  Ple6071@outlook.com    
   
๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
 3.1  ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวชิำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระ 
งำนสอน 
(คำบ/

สัปดำห์) 

จ ำนวนชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร

พัฒนำ 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นายพงษ์ไทย  บวัวัด 
 

๕7 ๓6 คศ.๓ ปร.ด. การบริหารการศึกษา ผู้บริหาร -  

๒ นางภัทริณี  ฟองศรี ๕๖ ๑๖ คศ. 3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้บริหาร -  

3 นางบัวนรินทร์  วิชชุตานนท ์
 

5๖ ๓๓ คศ. 3 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

19 78 

4 นายเดช   อุทธิยัง 
 

๔๖ ๑๘ คศ. ๓ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 24 77 

5 นายจกัรพงษ์    ทิพย์ปัญญา 
 

๔๓ 1๕ คศ. ๓ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 85 

6 นายฐิติพงศ์    เหลืองสุวรรณ 
 

๓๙ ๑๕ คศ. ๓ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาตา่งประเทศ 34 85 

7 นายธราพงษ์    ศรีสวัสดิ ์ 4๕ ๑๔ 
 

คศ. 3 ศศ.บ. พัฒนาชุมชน สังคมศึกษาฯ 24 98 

8 นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกุล 4๖ ๑๔ คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 22 98 

9 นางวิษา        มณฑา ๔๐ ๑๔ คศ. 3 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

24 80 

10 นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก 
 

๔๐ 1๒ คศ. 3 ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 23 85 

11 นายธนากร      ศรีอุทธา 
 

๕๓ 2๕ คศ. 3 ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 28 80 

12 นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธยิัง 
 

๔๖ ๒๓ คศ. 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 30 85 

๑๓ นายณัฐกิตติ์   เหลาพนัสสัก 
 

๔๕ 1๕ คศ. 3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

26 98 

๑๔ นายบรรจบ  นะฝั้น 
 

4๘ 1๘ คศ. 3 กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 25 80 

๑๕ นางสาวอรุณ  ศรีเงิน ๔๔ 1๑ คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 25 80 



๑๔ 
 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวชิำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระ 
งำนสอน 
(คำบ/

สัปดำห์) 

จ ำนวนชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร

พัฒนำ 
(ปีปัจจุบัน) 

๑๖ นางภูสิริน       ตาอิ่น 3๗ ๑๔ คศ. 3 ศศ.บ. 
 

ภาษาไทย ภาษาไทย 20 85 

๑๗ นางสาวอรวรรณ์ กันทะ
นนท์ 

๔๓ ๑๓ คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 24 78 

๑๘ นายสมชาย  จันทร์ตะมะ 4๒ 1๕ คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 22 85 

1๙ นางวราลักษณ์ วุฒินันชัย 
 

5๗ ๓๔ คศ. 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ 25 85 

๒๐ นายมานะ     วุฒินันชัย 
 

5๙ 3๗ คศ. 2 ค.บ. การแนะแนว กิจกรรมแนะแนว 16 85 

21 นายรุ่งสุริยา     อาปะมาเถ      4๑ ๑๔ คศ. 2 ค.บ. ดนตรี ศิลปะ 37 80 

22 นายคงศักดิ์   ตนประเสริฐ ๔๔ 2๒ คศ. ๒ ค.บ. อุตสาหกรรมไฟฟ้า การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

19 85 

2๓ นายคนองเดช    มณีจักร ๕๐ 1๒ คศ. ๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

27 78 

24 นายเกียรติชยั   ปนค าปิน ๔๘ 1๒ คศ. ๒ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

16 75 

๒5 นายจีราวัฒน์   จั๋นต๊ะวงค์ 4๗ ๑๐ คศ. 2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 20 98 

๒6 นางนวพร  ชยัยาศรี 4๘ ๙ คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 22 85 

27 นางภัทรินญา  ใสค า 
 

4๖ ๙ คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 21 85 

28 นางสาวกรวภิา  แก้วมงคล 
 

๓๗ ๘ คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 29 80 

29 นางสาวชนัญชิดา  ล าพูน
พงศ์ 

4๗ ๙ คศ. 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 80 

3๐ นางสาววาสนา   เดชะกุศล 3๘ ๖ คศ. 1 ศศ.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย 17 80 

๓๑ นางสาวศศิมาภรณ์ ปันวงค์ยอง 
 

3๕ ๖ คศ. 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 23 85 

๓2 นางสาวณัฐนันท์  จันไชยยศ 
 

๔๐ ๖ คศ. 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 22 77 

33 นางสาวสุภจิรา  ชยัรัตน์ 
 

4๒ ๔ คศ. 1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ช่วย
ราชการ 

ร.ร.ต้นแก้ว 

 

๓4 นายอภิชัย  มานพจันทร ์ 3๕ ๖ คศ. 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 24 77 

๓5 นางสาวคนึงนิจ ศรีจันทร์ 2๘ ๒ คศ. 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ 24 81 

36 นางสาวกาญจนาพร ยะสินธิ ์ 2๖ ๒ คศ. 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ 24 81 

37 นายกนกวรรณ มะโน 2๙ ๒ คศ. 1 ศน.บ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ 26 85 

38 นายณัฐวรรธน์ ตาดค า 3๕ ๒ คศ. 1 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

24 85 



๑๕ 
 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวชิำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระ 
งำนสอน 
(คำบ/

สัปดำห์) 

จ ำนวนชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร

พัฒนำ 
(ปีปัจจุบัน) 

39 นางสาวรติพันธ์ สายวงค์
อินทร์ 

3๔ ๒ คศ. 1 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ 18 85 

40 นายชัยวัฒน์   เหนี่ยวองอาจ 3๘ ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 25 85 

๔๑ นายศุภณัฐ      นุชอนงค์ 25 - - ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 8 - 

 

 3.2  พนักงำนจ้ำง(ปฏิบัติหน้ำที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ อำยุงำน วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

จ้ำงด้วยเงิน 

ภำระ 
งำนสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวนชั่วโมงที่
เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร
พัฒนำ 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นายธนพล  ชัยวุฒิ 3๕ ๘ ค.บ. ดนตรีคีตศิลป์ ศิลปะ เงินรายได้ 
อบจ. 

34 80 

๒ นางสาวศิริกาญจน์  หาญ
วิริยะสกุล 

5๗ ๙ กศ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ เงินรายได้ 
อบจ. 

25 80 

3 นายชนาธิป  ปิงยศ ๓๔ ๖ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

เงินรายได้ 
อบจ. 

22 75 

4 นางสาวพัชรินทร์  ปัญญา
รัตน์ 

๓๔ ๕ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เงินรายได้ 
อบจ. 

23 85 

5 นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ ๓๐ ๔ ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้ 
อบจ. 

36 85 

6 นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา ๓๐ ๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ เงินรายได้ 
อบจ. 

26 78 

7 นายอุทัย    อาจอ 2๖ ๒ ศศ.บ สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล
ศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

เงินรายได้ 
อบจ. 

24 75 

8 นายพิสิทธิ์  ศรีพายัพ 2๗ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ เงินรายได้ 
อบจ. 

22 60 

9 นายวรากร  ธรรมประกอบ 3๕ ๑ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้ 
อบจ. 

26 85 

10 นางสาวสุภา  กิจจามงคล
สกุล  

34 3 เดือน ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ เงินรายได้ 
อบจ. 

25 53 

11 นางสาวรุ่งทิวา  มุค าหลา้ 26 7 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย เงินรายได้ 
อบจ. 

21 53 
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3.3  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  (สนับสนุนกำรสอน) 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่ จ้ำงด้วยเงิน 
1 นายสุนทร  มูลดี 

 
55 ลูกจ้างประจ า ป.ตรี พัฒนาชุมชน ขับรถ 

เงินอุดหนุนจากกรม 

๒ นางอัษฎาภรณ์  ปัญญา 38 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 

ป.ตรี บริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ธุรการ เงินรายได้ อบจ. 

3 นายอัครเดช  ขยันกิจ 
 

31 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 

ป.ตรี อุตสาหกรรม
ศาสตร์บัณฑิต 

งานทะเบียนวัดผล เงินรายได้ อบจ. 

4 นางสาวจันทร์ธร  รูดู 
 

35 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
การเงินและ
บัญชี 

ป.ตรี บัญชี การเงินและบัญช ี เงินรายได้ อบจ. 

5 นางสาวทิพย์สุดา เป็งลูน 
 

33 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสด ุ

ป.โท บริหารธุรกิจ พัสด ุ เงินอุดหนุนจากกรม 

6 นายกฤษฏา กัญญาราช 
 

28 ผู้ช่วย
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ป.ตรี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

เงินรายได้ อบจ. 

7 นางสาวพิมผกา พรมมินดร 
 

24 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
การเงินและ
บัญชี 

ป.ตรี บัญชี การเงินและบัญช ี เงินรายได้ อบจ. 

๘ นางสาวกัญชลิกา   ภิรมณ์ ๓๒ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสด ุ

ป.ตรี การบัญช ี พัสด ุ เงินรายได้ อบจ. 

9 นายณัฐพงค์  ฟองจันทร์ตา  พนักงาน 
ขับรถ 

ม.6 - ขับรถ เงินรายได้ อบจ. 

10 นายวันเสด็จ   พุทธไชย ๒๖ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข 

ป.ตรี สาธารณสุข งานอนามัย
โรงเรียน 

เงินรายได้ อบจ. 

๑๑ นางจินตนา   แสนค าชื่น 53 นักการ ม.6 - นักการ เงินรายได้ อบจ. 
12 นางทับทิม   ทรายค า 52 นักการ ม.3 - นักการ เงินรายได้ อบจ. 
13 นายประเสริฐ  แสนค าชื่น 53 คนสวน ป.4 - คนสวน เงินรายได้ อบจ. 
14 นายวสันต ์ มีวรรณ 36 ยาม ม.6 - ยาม เงินรายได้ อบจ. 
15 นางสุทัศน์  ใจราม 51 คนสวน ป.4 - คนสวน เงินรายได้ อบจ. 
16 นายยงยุทธ กาค า 43 นักการ ม.3 - นักการ เงินรายได้ อบจ. 
1๗ นายบุญธรรม มันทะโพ 29 นักการ ม.6 - นักการ เงินรายได้ อบจ. 
1๘ นายพันนพ  อินต๊ะยศ 41 ยาม ป.ตรี พธ.บ ยาม เงินรายได้ อบจ. 
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3.4  สรุปจ ำนวนบุคลำกร 
  3.4.1 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตร ี

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้อ านวยการ    ๑ 1 
- รองผู้อ านวยการ   1  1 

รวม   1 ๑ 2 
2. ครูผู้สอน      
- ข้าราชการครู  2๓ ๑๖  ๓๙ 
- พนักงานจ้าง (สอน)  ๑๐ ๑  1๑ 
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม  3๓ ๑๗  5๐ 
3. บุคลำกรสนับสนุน      
- พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๑ ๗ 1  ๙ 
- พนักงานจ้างทั่วไป ๗   ๑   ๘ 
- ลูกจ้างประจ า  1   1 
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม ๘ ๙ 1  1๘ 
รวมท้ังสิ้น ๘ 4๒ ๑๙ ๑ 7๐ 
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12%

60%

27%

1%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

3%

71%

26%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนสอน สำยสนบัสนนุงำนสอน
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3.4.2 จ ำนวนครูจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดำห์ 
ของครูภำยในกลุ่มสำระ 

ภาษาไทย 6 12 17 
คณิตศาสตร์ 6 12 19 
วิทยาศาสตร์ ๙ 1๘ 17 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘ 1๖ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 8 21 
ศิลปะ 4 8 26 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 10 21 
ภาษาต่างประเทศ ๗ 1๔ 17 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 16 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

5๐ 100  

 

 
 

12%

12%

18%

16%

8%

8%

10%

14%

2%

แผนภูมิแสดงร้อยละของสายงานสอนจ าแนกตามกลุ่มสาระ

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สงัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

สขุศึกษำและพลศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

ภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนปีการศึกษา 256๓ ทั้งสิ้น  ๙๖๒  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ ำนวนเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 62 85 147 ๓๗ 

ม.2 4 58 94 152 3๘ 

ม.3 ๔ 62 65 127 ๓๒ 

รวม 1๒ 1๘๒ 2๔๔ 426  

ม.4 ๖ 59 121 180 ๓๐ 

ม.5 ๖ 49 112 161 ๒๗ 

ม.6 ๖ 64 131 195 ๓๓ 

รวม 1๘ 1๗๒ 3๖๔ 536  

รวมทั้งสิ้น ๓๐ 354 608 962  

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  -    คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =       2๐ :  1      เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 256๑ – 256๓ 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

256๑ 256๒ 256๓ 
ม.1 131 1๕๒ 147 
ม.2 119 1๓๔ 152 
ม.3 106 1๒๗ 127 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2561-2563

2563

2562

2561
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ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

256๑ 256๒ 256๓ 
ม.4 203 ๑๖๖ 180 
ม.5 133 1๙๗ 161 
ม.6 143 1๒๙ 195 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2561-2563

2563

2562

2561
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2563)  
  5.1 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ 

ระดับชัน้มธัยมศกึษำ จ ำนวน
นักเรียนที่
ไดผ้ลกำร
เรียนเฉลีย่ 
2 ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดบั 2 
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนกัเรียนที่มผีลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย   2,703    136     186     176     234     268     425     379     899     2,205  81.58 

2. คณิตศาสตร์   2,520    170     155     244     320     376     385     293     577     1,951  77.42 

3. วิทยาศาสตร์ฯ   4,649    182     261     283     495     731     825     842   1,030     3,923  84.38 

4. สังคม ฯ   6,248      75     289     291     447     600     858     935   2,753     5,593  89.52 

5. สุขศึกษา   2,371      31       28       39     116     186     349     564   1,058     2,273  95.87 

6. ศิลปะ   2,185      73       94       88     149     204     318     325     934     1,930  88.33 

7. การงานอาชีพ   1,088    196       60       69       92     106     139     155     271       763  70.13 

8. ภาษาต่างประเทศ   3,056    220     337     298     390     443     410     373     585     2,201  72.02 

รวม  24,820   1,083   1,410   1,488   2,243   2,914   3,709   3,866   8,107   20,839  83.96 

ร้อยละ 100 4.36 5.68 6.00 9.04 11.74 14.94 15.58 32.66 83.96    

  
 
 
 
 
 

81.58

77.42

84.38

89.52

95.87

88.33

70.13

72.02

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-6
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
กำร
เรียน

เฉลี่ย 2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 
2 ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
นักเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 624 52 54 45 72 88 121 97 95 473 75.80 
2. คณิตศาสตร์ 595 56 61 80 108 110 83 35 62 398 66.89 
3. วิทยาศาสตร์ฯ 502 21 59 65 47 66 79 95 70 357 71.12 
4. สังคม ฯ 1674 18 109 128 163 241 269 290 456 1419 84.77 
5. สุขศึกษา 448 3 21 8 13 24 40 87 252 416 92.86 
6. ศิลปะ 559 10 44 51 50 62 82 68 192 454 81.22 
7. การงานอาชีพ 461 14 33 42 48 47 65 84 128 372 80.69 
8. ภาษาต่างประเทศ 461 42 63 48 39 41 50 78 100 308 66.81 

รวม 5324 216 444 467 540 679 789 834 1355 4197 78.8 
ร้อยละ 100 4.06 8.34 8.77 10.14 12.75 14.82 15.66 25.45 78.83    

 

 
 
 
 
 
  

75.80

66.89

71.12

84.77

92.86

81.22

80.69

66.81

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ 

ระดับชัน้มธัยมศกึษำตอนตน้ ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน
นักเรียนที่
ไดผ้ลกำร

เรียน
เฉลี่ย 2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดบั 2 
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนกัเรียนที่มผีลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 621 55 68 51 77 78 107 67 118 447 71.98 
2. คณิตศาสตร์ 592 79 34 96 84 83 93 50 73 383 64.70 
3. วิทยาศาสตร์ฯ 1313 137 121 105 162 166 220 169 233 950 72.35 
4. สังคม ฯ 1682 49 170 124 202 210 281 217 429 1339 79.61 
5. สุขศึกษา 493 13 7 6 27 37 63 97 243 467 94.73 
6. ศิลปะ 520 35 27 18 40 57 90 77 176 440 84.62 
7. การงานอาชีพ 35 0 3 1 3 1 5 10 12 31 88.57 
8. ภาษาต่างประเทศ 448 64 49 50 59 48 55 44 79 285 63.62 

รวม 5704 432 479 451 654 680 914 731 1363 4342 76.12 
ร้อยละ 100 7.57 8.40 7.91 11.47 11.92 16.02 12.82 23.90 76.12    
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84.62
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63.62

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

สังคมฯ
สุขศึกษำ

ศิลปะ
กำรงำนอำชีพฯ

ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลีย่ระดับ 3 ขึ้นไป



๒๖ 
 

 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ 

ระดับชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน
นักเรียนที่
ไดผ้ลกำร

เรียน
เฉลี่ย 2 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดบั 2 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนกัเรียนที่มผีลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 730 5 29 54 52 56 93 108 333 642 87.95 
2. คณิตศาสตร์ 670 19 27 37 90 92 112 91 202 587 87.61 
3. วิทยาศาสตร์ฯ 1438 13 39 60 115 246 282 293 390 1326 92.21 
4. สังคม ฯ 1451 2 3 17 43 85 165 231 905 1429 98.48 
5. สุขศึกษา 716 3 0 13 49 50 142 217 242 700 97.77 
6. ศิลปะ 560 8 13 10 29 42 86 101 271 529 94.46 
7. การงานอาชีพ 200 12 6 18 22 26 33 31 52 164 82.00 
8. ภาษาต่างประเทศ 1076 66 127 100 131 177 142 113 220 783 72.77 

รวม 6841 128 244 309 531 774 1055 1185 2615 6160 90.045 
ร้อยละ 730 5 29 54 52 56 93 108 333 642 87.95 
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ภำคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ 

ระดับชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน
นักเรียนที่
ไดผ้ลกำร
เรียนเฉลีย่ 
2 ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดบั 2 
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นกัเรียน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนกัเรียนที่มผีลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

9. ภาษาไทย 728 24 35 26 33 46 104 107 353 643 88.32 
10. คณิตศาสตร์ 663 16 33 31 38 91 97 117 240 583 87.93 
11. วิทยาศาสตร์ 1396 11 42 53 171 253 244 285 337 1290 92.41 
12. สังคม ฯ 1441 6 7 22 39 64 143 197 963 1406 97.57 
13. สุขศึกษา 714 12 0 12 27 75 104 163 321 690 96.64 
14. ศิลปะ 546 20 10 9 30 43 60 79 295 507 92.86 
15. การงานอาชีพฯ 392 170 18 8 19 32 36 30 79 196 50.00 
16. ภาษาต่างประเทศ 1071 48 98 100 161 177 163 138 186 825 77.03 

รวม 6951 307 243 261 518 781 951 1116 2774 6140 88.33 
ร้อยละ 100 4.42 3.50 3.75 7.45 11.24 13.68 16.06 39.91 88.33   
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปลำยภำคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
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6.  ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 
     6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 
  6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 54.77 22.87 32.30 29.71 
ระดับจังหวัด 56.63 27.10 31.22 36.97 
ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 50.38 22.03 27.99 30.72 
ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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6.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2562 – 2563 

 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย 52.88 52.58 -0.30 
คณิตศาสตร์ 26.98 22.96 -4.02 
วิทยาศาสตร์ 35.63 28.76 -6.87 
ภาษาอังกฤษ 26.67 28.73 2.06 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O – NET ) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 – 2563

ร้อยละของผลต่างระหว่างปี
การศึกษา

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562
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6.3. ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 6.3.1. คะแนนเฉลี่ยร้อยจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรยีน 38.84 31.16 28.73 33.1 23.85 

ระดับจังหวดั 47.12 28.78 35.33 37.44 33.16 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 38.79 20.86 28.94 33.54 24.49 

ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 

 
 
  

38.84

31.16
28.73

33.1

23.85

47.12

28.78

35.33
37.44

33.16

38.79

20.86

28.94

33.54

24.49

44.36

26.04

32.68
35.93

29.94

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.)

ระดับประเทศ



๓๑ 
 

 
 

6.3.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปี
การศึกษา 2562 – 2563 
 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย 37.6 38.84 3.30 
คณิตศาสตร์ 19.76 21.16 7.09 
วิทยาศาสตร์ 27.33 28.73 5.12 
สังคมศึกษา 33.43 33.1 -0.99 
ภาษาอังกฤษ 24.14 23.85 -1.20 
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6.3.3 ข้อมูลนักเรียนด้ำนอ่ืน ๆ 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย 

766 84.75 

2 จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

905 100 

3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 

4 จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 

5 จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 0 0 

6 จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 14 1.67 

7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน(ปีการศึกษาปัจจุบัน) 9 0.99 

8 จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 21 2.32 

9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน 0 0 

10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร    มัธยมศึกษาตอนต้น 121 98.37 
                                    มัธยมศึกษาตอนปลาย 128 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
6. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
1. อาคารเรียน ๕    หลัง 
2. อาคารประกอบ 8    หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๕    หลัง 
4. สระว่ายน้ า - 
5. สนามเด็กเล่น - 
6. สนามกีฬา 2    สนาม 

 
7. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ หลายเผาชนหลายเชื้อชาติ…มีประชากรประมาณ 
70,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีต๋านก๋วยสลากภัต 
ประเพณีกินวอ ปอยส่างลอง  ประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ประเพณียี่เป็ง  เป็นต้น 

 7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 บาท 

 7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส…ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท าการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว และมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อจ ากัด…นักเรียนส่วนใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติ และส่วนใหญ่มีผู้ปกครอง ยากจน ท าให้ต้องท างาน
หนักในแต่ละวัน   



๓๓ 
 

 
 

8. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 8.1  ระดับมัธยมศึกษำ 
        8.1.1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 

ภำค 1  ภำค 2 ภำค 1  ภำค 2 ภำค 1  ภำค 2 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 

ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60 360 

คณิตศาสตร ์ 60 60 60 60 60 60 360 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 100 60 100 60 100 480 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 60 60 60 60 60 360 

ประวัติศาสตร ์ 20 20 20 20 20 20 120 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 240 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 240 

การงานอาชีพ 40 - 40 - 40 - 120 

ภาษาต่างประเทศ 60 60 60 60 60 60 360 

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 
440 440 440 440 440 440 

 
2,640  

รำยวิชำเพ่ิมเติม 

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมจุดเน้น 

หน้าท่ีพลเมือง 20 20 20 20 20 20 120 
รักษ์เชียงใหม ่ 20 20 20 20 20 20 120 

เสรมิทักษะภาษาไทย 40 40 40 40 - - 160 
เสรมิทักษะคณติศาสตร ์ 40 40 - - - - 80 
เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ อย่างน้อย 360 ชม.(เฉพาะกลุ่ม
พิเศษ) 

- - 20 20 60 60 160  

รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม 120 120 100 100 100 100 640  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 

ชุมนุม 20 15 20 15 20 15 105 

ลูกเสือวิสามญั/นศท./ยุวชนทหาร/บ าเพ็ญประโยขน ์ 10 20 10 20 10 20 90 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 5 10 5 10 5 45 

รวมเวลำด ำเนินกิจกรรม 60 60 60 60 60 60 360 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ( ไม่ต่ ำกว่ำ 3,600 ชม.) 620 620 600 600 600 600 3,640  
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             8.1.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 

รวม ม.4 ม.5 ม.6 

ภำค 1  
ภำค 
2 

ภำค 
1  

ภำค 
2 

ภำค 
1  

ภำค 
2 

รำยวิชำพื้นฐำน 
ภาษาไทย 40 40 40 40 40 40 240 
คณิตศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 240 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 60 100 100 - - 320 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40 240 
ประวัติศาสตร์ - - - - 40 40 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 20 20 20 120 
ศิลปะ 20 20 20 20 20 20 120 
การงานอาชีพ 20 20 - - - - 40 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 240 

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 280 280 300 300 240 240 1,640  
รำยวิชำเพิ่มเติม 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมจุดเน้น 
หน้าที่พลเมือง 20 20 20 20 - - 80 
อาเซียนศึกษา  20 20 20 20 - - 80 
รักษ์เชียงใหม่ - - - - 40 40 80 
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 40 40 40 40 40 40 240 
ตำมแผนกำรเรียน  180 180 180 180 200 200 1,120  
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม (รวมแล้วตลอด

หลักสตูรไม่ต่ ากว่า) 260 260 260 260 280 280 1,600  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
ชุมนุม 10 10 10 10 10 10 60 
ลูกเสือวิสามัญ/นศท./ยุวชนทหาร/บ าเพ็ญประ
โยขน์ 

20 20 20 20 20 20 120 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 60 
รวมเวลำด ำเนินกิจกรรม 60 60 60 60 60 60 360 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด(ไม่ต่ ำกว่ำ) 600 600 620 620 580 580 3,600  



๓๕ 
 

 
 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
    9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด....๒๕๖....ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน....๑๙,๑๗๑....เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการ.......3.....ฉบับ /สัปดาห์ การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ..PLS๓..มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน......๒๕....เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุดเฉลี่ย ......๓๐๐......คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ .....33.15.....ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุด
แก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลใช้มาบริการ เฉลี่ย........๒๐........คน ต่อป ี
    9.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด .............10...........หอ้ง จ าแนกเปน็ 
 1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน............5...........หอ้ง 

2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน............3...........หอ้ง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน............2............หอ้ง 
4) ห้องอ่ืนๆ.........................    จ านวน...........................ห้อง 

    9.3  เครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งหมด จ านวน   145    เครื่อง  จ าแนกเป็น 
 1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน..........100........เครื่อง 

2) ใช้เพื่อให้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   จ านวน...........25.........เครื่อง 
โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย....๒๐๐.......คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

 ๒๔.๒๔ ของนักเรียนทั้งหมด 
3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน............20..........เครื่อง 

 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
1 สถานที่จัดท าปุ๋ยหมัก 140 
2 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ 140 
3 ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1 200 
4 ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2 200 
5 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 100 
6 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 200 
7 ป้ายแนะน าต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน 200 
8 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ฟิสิกส์ 200 

9 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้เคมี 200 

10 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ชีววิทยา 200 

11 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ 200 

12 ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 200 
13 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 200 
14 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 200 
15 สนามเปตอง 200 
16 สนามฟุตบอล 200 
17 สนามบาสเก็ตบอล  200 
18 สนามวอลเล่ย์บอล 210 



๓๖ 
 

 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
19 ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 230 
20 ห้องศูนย์การเรียนรู้ดนตรี 210 
21 ห้องศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์ 260 
22 ห้องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 270 
23 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 120 
24 ห้องจริยธรรม 120 
25 ห้องโสตทัศนูปกรณ ์ 280 
26 ห้องมะลิการังสรรค์อนุสรณ์ (ห้องเกียรติยศ) 250 
27 ห้องกิจการนักเรียน/ส านักงานสภานักเรียน 240 
28 ห้องแนะแนว 240 
29 ห้องพยาบาล 240 
30 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 240 

 
9.5  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 
1 แม่อุ๊ยแดง  จมใบ นิทานพื้นบ้าน 129 หมู่ 1 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
2 นางนา  เมืองแก้ว นิทานพื้นบ้าน 29 หมู่ 1 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
3 นายสมนึก  เป็งจันทร์ นิทานพื้นบ้าน 67 หมู่ 7 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
4 นางแว่นแก้ว  แก้วบุญเรือง นิทานพื้นบ้าน 106 หมู่ 3 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
5 แม่อุ๊ยปวน  คงจักร นิทานพื้นบ้าน 27 หมู่ 3 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
6 แม่อุ๊ยแก้ว  บุญญานันท์ นิทานพื้นบ้าน 143 หมู่ 4 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
7 นางกัลยา  บุญญานันท์ นิทานพื้นบ้าน 143 หมู่ 4 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
8 นางสม  ศิริ นิทานพื้นบ้าน 191 หมู่ 2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
9 อุ๊ยไหล  ใจน้อย นิทานพื้นบ้าน 71 หมู่ 10 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

10 นางตุมมา  ธรรมรังสี นิทานพื้นบ้าน 171 หมู่ 10 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

11 นายลบ  แสนนุวงค์ นิทานพื้นบ้าน 169 หมู่ 3 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
12 นางค าปัน  แสนนุวงค์ นิทานพื้นบ้าน 169 หมู่ 3 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
13 นางดวงดี  ศิริวงค์ นิทานพื้นบ้าน 163 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
14 นางค า  ศิริวงค ์ นิทานพื้นบ้าน 179 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
15 นางสุทิน  ขุนธรรม นิทานพื้นบ้าน 121 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
16 นายแก้ว  ศิริวงค ์ นิทานพื้นบ้าน 179 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
17 นายบุญมา  ศิริวงค ์ นิทานพื้นบ้าน 215 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
18 นางตาบทิพย์  วรรณรัตน์ เพลงกล่อมเด็ก 121 หมู่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 



๓๗ 
 

 
 

 

ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

3 ที่ว่าการอ าเภอแม่อาย 
ความหมายของตัวเลขใน
บัตรประจ าตัวประชาชน 

ที่ว่าการอ าเภอแม่อาย 
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

4 ขนส่งฝาง 
การเรีย งสั บ เปลี่ ยนของ
ตัวเลขในทะเบียนรถ 

ขนส่งฝาง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 

5 
กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านใหม่หมอกจ๋าม 

การออกแบบลายผ้าโดยใช้
รูปทรงเรขาคณิต 

บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่ 

6 
กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านปัญจะพัฒนา 

การออกแบบ 
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ด้ วย รูปท รง
เรขาคณิต 

บ้านปัญจะพัฒนา  อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่ 

7 การท าตุง / โคม 
การออกแบบลวดลายตุง/
โคมให้ทันสมัย 

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

8 ธนาคารออมสิน การหาจุดคุ้มทุน ธนาคารออมสิน อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

9 โรงพยาบาลแม่อาย 
การค านวณหาดัชนี 
มวลกาย (BMI) 

โรงพยาบาลแม่อาย อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่ 

10 เทศบาลแม่อาย การค านวณค่าไฟ เทศบาลแม่อาย อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

11 หจก.บุญช่วยพานิชย์ 
การท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
การคิดก าไร-ต้นทุน 

69/1  ต.แม่สาว อ.แม่อาย              
จ.เชียงใหม่ 
 

 
  



๓๘ 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 
ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 

1 ห้องสมุดประชาชน หนังสือค้นคว้า อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
2 ฟาร์มรักบ้านเกิด การท าเกษตร 773 หมู่ 3 ต.มะลิกา อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 
3 ร้านน้อยบาร์เบอร์ การประกอบธุรกิจ 142 หมู่ 1 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
4 หจก.บุญช่วยพานิชย์ การประกอบธุรกิจ 69/1  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
5 ท่าตอนทัวร์ การประกอบธุรกิจ 209 บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ 
6 วัดท่าตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดท่าตอน หมู่ 3 บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ 
7 วัดพระธาตุสบฝาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านป๊อกป่ายอง ต.แม่นาวาง จ.เชียงใหม่ 
8 วัดพระธาตุน้ าค้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
9 วัดแม่อายหลวง ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

    10 วัดไชยมงคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านฮ่างต่ า ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

11 วัดทรายแดง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บ้านทรายแดง ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 

12 วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 

13 ท่าตอนริเวอร์วิวรีสอร์ท การประกอบธุรกิจ หมู่ 3  บ้านท่าตอน  จ.เชียงใหม่ 
14 ท่าตอนชาร์เลย์ การประกอบธุรกิจ หมู่ 3  บ้านท่าตอน  จ.เชียงใหม่ 

15 
กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านใหม่หมอกจ๋าม 

ก า ร ท อ ผ้ า  /
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

55 หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

16 การท าค ุ
การท าคุ /ผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน 

46 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

17 การท าปราสาท 
การท าป ราส าท  /
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

45 หมู่ 11 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

18 ร้านเสน่ห์ยนต์ 
การซ่อม 
รถจักรยานยนต์ 

ถ. ฝาง - ท่าตอน ต.แม่อาย อ.แม่อาย 
 จ.เชียงใหม่ 

19 ร้านแสวงยนต์ 
การซ่อม 
รถจักรยานยนต์ 

หมู่ 4 บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 

20 ร้านสมานอิเล็คทรอนิคส์ 
ก า ร ซ่ อ ม อุ ป ก ร ณ์
ไฟฟ้า 

บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ 

 
  



๓๙ 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ 
 
ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 

1 ห้องสมุดประชาชน ประเพณีท้องถิ่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
2 วัดท่าตอน ศิลปะท้องถิ่น วัดท่าตอน หมู่ 3 บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม ่
3 วัดพระธาตุสบฝาง ศิลปะท้องถิ่น บ้านป๊อกป่ายอง ต.แม่นาวาง จ.เชียงใหม ่
4 วัดพระธาตุน้ าค้าง ศิลปะท้องถิ่น บ้านแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
5 วัดแม่อายหลวง ศิลปะท้องถิ่น บ้านแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

6 วัดไชยมงคล ศิลปะท้องถิ่น 
บ้านฮ่างต่ า ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย 
 จ.เชียงใหม ่

7 วัดทรายแดง ศิลปะท้องถิ่น 
บ้านทรายแดง ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม ่

8 วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม ศิลปะท้องถิ่น 
บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม ่

9 
กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านใหม่หมอกจ๋าม 

ลวดลาย 
การทอผ้า 

55 หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

11 การท าค ุ การจักรสาน 46 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
12 การท าปราสาท การท าปราสาท 45 หมู่ 11 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
13 นายค าปั้น  รูปดี การปั้นอิฐ 16 หมู่ 6 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
14 นายสมศักดิ์  อนุหวัน การท าปราสาท 45 หมู่ 11 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
15 นายถาวร  ปัญญากาศ การแกะสลัก หมู่ 8 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
16 นายทา  สันลี ท าขันโตกหวาย 82 หมู่ 2 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อายจ.เชียงใหม ่
17 นางก๋องค า  โพธิ ท ากระดาษสา บ้านใหม่หมอกจ๋าม 
18 นายสวัสดิ์  วงค์ค า ท าอิฐตัวหนอน ต. แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
19 นางอนงค์  สิงห์มะโน การสานตะกร้า ต. แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
20 นางสุค า  พรมแสน การท าพวงหรีด ต. แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

21 นายสมพร  พวกพล 
การแกะสลัก 
กะลามะพร้าว 

ต. แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

22 นางจันทร์สวย มานพจันทร์ 
การท า 
น้ ายาล้างจาน 

บ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

 
  



๔๐ 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 

1 น้ าตกตาดหมอก 
ป่าไม้และ  
ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 

บ้านดอยแหลม ต. แม่อาย อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม ่

2 ท่าทรายสหชัยรุ่งเรือง ทรายน้ ากก หมุ่ 6 ต. ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
3 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ดินแม่ฮ่าง บ้านแม่ฮ่าง ต. แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
4 โรงไฟฟ้าพลังงานแม่กึม ฝายแม่สาว ต. แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

5 ฟาร์มหมูนายทรงชัย 
การจัดท าฟาร์ม  บ่อ
ก๊าซธรรมชาติ 

บ้านแม่สาว ต. แม่สาว อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม ่

6 สวนสมุนไพรวัดท่าตอน 
ช นิ ด แ ล ะ คุ ณ ค่ า
สมุนไพรและการรักษา
โรคโดยใช้สมุนไพร 

วัดท่าตอน  ต. ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

7 คุณชนารัตน์  ปัญทภูริเวท 
ก า ร ท า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร 

หมู่ 3 ต. เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

8 ประปาอ าเภอแม่อาย ระบบประปา ต. มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
9 ฝายทดน้ าแม่อาย นักสืบสายน้ า ต. มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

10 ล าน้ าสาว นักสืบสายน้ า หมู่ 1 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
11 อุทธยานแห่งชาติแม่ฝาง พลังงานใต้พิภพ ต. ม่อนปิ่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
12 โป่งน้ าร้อนแม่อาย พลังงานใต้พิภพ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
13 ศูนย์อุทกศาสตร์ บรรยากาศ บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
14 ส านักงานชลประทานแม่สาว บรรยากาศ บ้านแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

15 โรงงานอาหารกระป๋องFAF การถนอมอาหาร 
บ้านสันทรายคลองน้อย ต.เวียง อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม ่

16 โรงกลั่นน้ ามันฝาง ปิโตรเลียม ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
17 โรงไฟฟ้าพลังน้ าแม่ใจ การผลิตกระแสไฟฟ้า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
18 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ การผลิตกระแสไฟฟ้า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
  



๔๑ 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู/่สถำนที่ตั้ง 
1 ห้องสมุดประชาชน ภาษาต่างประเทศ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

2 โรงพยาบาลแม่อาย ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน 
โรงพยาบาลแม่อาย อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม ่

3 ธนาคารกรุงเทพ ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
4 ธนาคาร ธกส. ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
5 ชุมชนบ้านท่าตอน ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
6 วัดพระธาตุสบฝาง ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
7 วัดพระธาตุน้ าค้าง ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

8 
น้ าตกตาดหมอก/ 
น้ าตกตาดเหมย 

ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

9 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
10 ท่าตอนริเวอร์วิวรีสอร์ท ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
11 ท่าตอนชาร์เลย์ ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
12 แม่กกริเวอร์ลอดจ์ ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
13 บ้านสวนริมน้ า ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
14 ท่าตอนทัวร์ ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

15 
ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง 
ท่าตอน 

ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

16 สวนส้มไร่คุณสุรีย์ ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
17 ทัวร์ป่า ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 

1 โรงพยาบาลแม่อาย 

1. การดูแลสุขอนามัย 
2 .  การป้องกันตนเองจาก
โรคภัยต่างๆ 
3. สมุนไพรไทย 

โรงพยาบาลแม่อาย อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม ่

2 
สถานีอนามัยประจ าต าบลและ
หมู่บ้าน 

1. การดูแลสุขอนามัย 
2 .  การป้องกันตนเองจาก
โรคภัยต่างๆ 

สถานีอนามัยประจ าต าบลและหมู่บ้านที่
นักเรียนอาศัยอยู่ 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่
อาย 

1. สุขศึกษา 
2. การดูแลสุขอนามัย 
3 . การป้องกันตนเองจาก
โรคภัยต่างๆ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 



๔๒ 
 

 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

ล ำดับที่ ชื่อบุคคล/สถำนที่ส ำคัญ เรื่อง ที่อยู่/สถำนที่ตั้ง 
1 ห้องสมุดประชาชน วัฒนธรรมท้องถิ่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
2 ฟาร์มรักบ้านเกิด เศรษฐศาสตร์ 77 หมู่ 3 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
3 ร้านน้อยบาร์เบอร์ เศรษฐศาสตร์ 142 หมู่ 1 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
4 หจก.บุญช่วยพานิชย์ เศรษฐศาสตร์ 69/1  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่
5 ท่าตอนทัวร์ เศรษฐศาสตร์ 209 บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ 

6 วัดท่าตอน 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 

วัดท่าตอน หมู่ 3 บ้านท่าตอน  จ.เชียงใหม ่

7 วัดพระธาตุสบฝาง 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 

บ้านป๊อกป่ายอง ต.แม่นาวาง  จ.เชียงใหม ่

8 วัดพระธาตุน้ าค้าง 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 

บ้านแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม ่

9 วัดแม่อายหลวง 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 
อารยธรรม (พม่า) 

บ้านแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

10 วัดไชยมงคล 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 

บ้านฮ่างต่ า ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม ่

11 วัดทรายแดง 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 

บ้านทรายแดง ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม ่

12 วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม 
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศาสนา 

บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน   
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

13 ท่าตอนริเวอร์วิวรีสอร์ท เศรษฐศาสตร์ หมู่ 3  บ้านท่าตอน  จ.เชียงใหม่ 
14 ท่าตอนชาร์เลย์ เศรษฐศาสตร์ หมู่ 3  บ้านท่าตอน  จ.เชียงใหม่ 

15 
กลุ่มแม่บ้าน 
บ้านใหม่หมอกจ๋าม 

วัฒนธรรมท้องถิ่น/ 
วิถีชีวิต 

55 หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

16 การท าค ุ
วัฒนธรรมท้องถิ่น/ 
วิถีชีวิต 

46 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม ่

 
  



๔๓ 
 

 
 

9.6  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ควำมรู้เรื่อง 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
1 นางศรี   หมั่นยี่ ท าโคมหูกระต่าย 2 
2 นายส่วยค า  หมั่นยี่ ท าโคมหูกระต่าย 2 

3 นางน้อย  หมั่นยี่ ท าโคมหูกระต่าย 2 

4 นางสาวผ่าน  ค าอ่อง ท าโคมหูกระต่าย 2 

5 นางสมหมาย  พึ่งสันเทียะ ท าโคมหูกระต่าย 2 

6 นายบุญเลี่อน  ก๋องใจ๋ ท าโคมหูกระต่าย 2 

7 นายธงทัย  ศุภไพบูลย์กิจ กระทงเล็ก 2 

8 นางนิภา  ศุภไพบูลย์กิจ กระทงเล็ก 2 

9 นางตุ้ม   จันทร์ติ๊บ กระทงเล็ก 2 

10 นางสังเวียน  ศรีค าแก้ว กระทงเล็ก 2 

11 นายสงกรานต์   จันทร์ติ๊บ กระทงเล็ก 2 

12 นางสาวรุ่งนภา   จันทร์ติ๊บ กระทงเล็ก 2 

13 นางจันทร์ตา   ชูดวง ผางประทีป 2 

14 นางดวงพร    แสนค าชื่น ผางประทีป 2 

15 นางมารยาท   แสนค าชื่น ผางประทีป 2 

16 นางไพลิน   มะลิกา ผางประทีป 2 

17 นางประภัสสร   แสนค าชื่น ผางประทีป 2 

18 นางสาวอนงค์    ลั๊วะตุ๊ ผางประทีป 2 

19 นางอ าไพ   วงใหญ่   ขนมพ้ืนเมือง 2 

20 นางอารุณ   ค าแดง   ขนมพ้ืนเมือง 2 

21 นางแดง     ทองใจ   ขนมพ้ืนเมือง 2 

22 นางมูล      อาภา   ขนมพ้ืนเมือง 2 

23 นางนิตร์     ยาระมัง ขนมพ้ืนเมือง 2 

24 นางค าแปง    ชนารา   ขนมพ้ืนเมือง 2 

25 นางพิกุล      เงินวงค์ใน ขนมพ้ืนเมือง 2 

26 นางสาวกาญจนา    บุญมา ขนมพ้ืนเมือง 2 

27 นางแสง.       กาใจ อาหารเมืองเหนือ 2 

28 นางสาวสุนีย์    ใจแก้ว อาหารเมืองเหนือ 2 

29 นางบุญส่ง       ชัยวงค ์ อาหารเมืองเหนือ 2 

30 นายประไพร     ชัยวงค์ อาหารเมืองเหนือ 2 

31 นางเอ้ย          แสนค าชื่น อาหารเมืองเหนือ 2 

32 นางจันทร์สาย     ศรียาหล้า อาหารเมืองเหนือ 2 

33 นางอ าพร          ปวนสิงห์ อาหารเมืองเหนือ 2 



๔๔ 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ควำมรู้เรื่อง 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
34 นางศิริกาญจน์    ทรงรักษา อาหารเมืองเหนือ 2 

35 นายจันทร์ สมมอย ซุ้มประตูป่า 2 

36  นายตาค า ปัญญาธีระสกุล ซุ้มประตูป่า 2 

37 นายประสิทธิ์ คงจักร ซุ้มประตูป่า 2 

38 นายสมคิด ทองค า ซุ้มประตูป่า 2 

39  นายพนม ศรีวิชัย ซุ้มประตูป่า 2 

40 นายมนตรี ค านก ซุ้มประตูป่า 2 
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10. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

กำรแข่งขันกรีฑำระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
ระหว่ำงวันที่ 28-30 กันยำยน 2563 

สรุปผลกำรแข่งขัน 5 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง 
 

ตำรำงสรุป 5 เหรียญทอง 
ที ่ รำยกำรแข่งขัน รุ่นอำยุ ชื่อ-สกุล สถิติ หมำยเหตุ 

1 วิ่ง 400 เมตร 14 ปีหญิง เด็กหญิงสาลิกา  ติย๊ะ 1.09 นาท ี  

2 วิ่ง 800 เมตร 16 ปีชาย นายณัฐวัฒน์  ค าหมั่น 2.04 นาท ี  

3 วิ่ง 800 เมตร  18 ปีหญิง นางสาวปิยะพร  ค าแดง 2.32 นาท ี  

4 เขย่งก้าวกระโดด 18 ปีหญิง นางสาวทีราพร  บุญเรือน 8.08 เมตร  

5 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 18 ปีชาย นายภานุพงษ์  แก้วตา 
นายธวัชชัย  บุญมาก 
นายอภิสิทธิ์  แซ่หล้า 
นายพัชรพล  บุญมา 

 
3.37 นาท ี

ไม้ 1 
ไม้ 2 
ไม้ 3 
ไม้ 4 

 
ตำรำงสรุป 7 เหรียญเงิน 
ที ่ รำยกำรแข่งขัน รุ่นอำยุ ชื่อ-สกุล สถิติ หมำยเหตุ 

1 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 14 ปีหญิง เด็กหญิงอมรา  มะลิสา 
เด็กหญิงบัวไล  ค าหมั่น 
ด.ญ.พรสวรรค์  บงกชศรี

พนา 
เด็กหญิงสาลิกา  ติย๊ะ 

 
57.35 วินาท ี

ไม้ 1 
ไม้ 2 
ไม้ 3 
ไม้ 4 

2 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 14 ปีหญิง เด็กหญิงอมรา  มะลิสา 
เด็กหญิงบัวไล  ค าหมั่น 
ด.ญ.พรสวรรค์  บงกชศรี

พนา 
เด็กหญิงสาลิกา  ติย๊ะ 

 
4.51 นาท ี

ไม้ 1 
ไม้ 2 
ไม้ 3 
ไม้ 4 

3 ทุ่มน้ าหนัก 16 ปีชาย นายธนชาติ  ติโพธิ ์ 9.37 เมตร  

4 วิ่ง 100 เมตร 18 ปีชาย นายพิชิตพล  อะจอ 11.42 วินาท ี  

5 วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีชาย นาอภิสิทธิ์  แซ่หล้า 4.50 นาท ี  

6 กระโดดไกล  18 ปีชาย นายวายุ  ค าพินิจ 6.06 เมตร  

7 เขย่งก้าวกระโดด 18 ปีชาย นายวายุ  ค าพินิจ 11.32 เมตร  
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ตำรำงสรุป 4 เหรียญทองแดง 
ที ่ รำยกำรแข่งขัน รุ่นอำยุ ชื่อ-สกุล สถิติ หมำยเหตุ 

1 วิ่ง 800 เมตร 16 ปีหญิง นางสาวณัชชา  ลุงเฮือง 2.52 นาท ี  

2 วิ่ง 1,500 เมตร 16 ปีหญิง นางสาวณัชชา  ลุงเฮือง 6.03 นาท ี  

3 วิ่ง 800 เมตร 18 ปีชาย นายอภิสิทธิ์  แซ่หล้า 2.12 นาท ี  

4 วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปีหญิง นางสาวปิยะพร  ค าแดง 5.43 นาท ี  

 
10.2 งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จได้รับกำรยอมรับ หรือเป็นตัวอย่ำงกำรปฏิบัติ 
ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 
1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน 

 
 
 
 
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ
ตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ 

2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะตามความถนัดและ
ความสนใจเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

 ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 จังหวัดเชียงราย 

รำงวัลชนะเงิศจ ำนวน 1 รำยกำร 
1. การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำยกำร 
1. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - ม.6  
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 1 รำยกำร 
1. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 

2.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.
6 

 ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 8  สิงหาคม  2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รำงวัลชมเชย จ ำนวน 1 รำยกำร 
1. การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 
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10.3 โครงกำร/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด ำเนินกำรตำมนโยบำยชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงมหำดไทย  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ ฯลฯ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ ในการท างานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มี 5  ข้อ และกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 18 ข้อ 

๑. เสริมสร้างทัศนคติ และความร่วมมือของเครือข่ายการเรียนรู้  
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก การบริหารจัดการศึกษา   
๓. ส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ 

       ๔.   เสริมผู้เรียนให้มีทักษะ และสมรรถนะในการเรียนรู้ เพ่ือการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง 
๕.  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวิถีพลเมืองเชียงใหม่และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
๒. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง  
๓. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของชุมชม 
๔. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของหน่วยงานภายนอก 
๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
๖. พัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. พัฒนาปัจจัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้ 
๙. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของครูต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และบริบทความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
๑๐. พัฒนาครูให้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน  
      ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๑. พัฒนาครูให้มีระบบการท างานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และได้รับการยกย่องเชิด 
      ชูเกียรติ  
๑๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้และคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
๑๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๑๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง เห็นทางเลือก ท างานเป็นและพัฒนางานได้ 
๑๖. พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบริบทความแตกต่างและความหลากหลายของวิถีชีวิตและสังคม

วัฒนธรรมเชียงใหม่ 
๑๗. เสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและสันติสุข โดยมีจิตส านึกร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

สังคมประชาธิปไตย 
    ๑๘. เสริมสร้างร่วมกันรักษาคุณค่าดั้งเดิมและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ 
          และโบราณคดีท้องถิ่นเชียงใหม่ 
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๑๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในปีท่ีผ่ำนมำ ปีกำรศึกษำ 2562 
 ๑๑.๑ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  

 1.1 ระดับขั้นพื้นฐำน 
 มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 
 ระดับคุณภำพ ดี 
กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษาอันได้แก่ รายวิชาหน้าที่พลเมือง รายวิชารักษ์
เชียงใหม่ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาที่ส่งเสริมสัมมาชีพ และจัดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องตามหลักสูตร ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม ไดจริง มี ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น 
สรุปองคความรู น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได้ และโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาฝรั่งเศส จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้ผู้เรียนได้บันทึกการอ่านตาม
ความสนใจ และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านผ่านห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และโรงเรียนได้ด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้เช่น กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและสุนทรภู่ กิจกรรมค่ายภาษาไทย กิจกรรม
วันคริสมาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการฝึกซ้อมผู้เรียนในการแข่งขันทักษะด้านความ
เป็นเลิศทางด้านภาษา ทั้งการคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส 
การแสดงละครภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเอแมท     ครอสเวิร์ด ซูโดกุ ค าคม ส าหรับ ด้านการคิดค านวณ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับทักษะ
ทางคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องของจ านวน และการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การ
วิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น แก้ไขปัญหาจากโจทย์ในแบบฝึกหัดที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร   
ผลกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ 
บรรลุ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์  
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 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์   
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่ำระดับที่ก ำหนด และ บรรลุ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุค่ำ
เป้ำหมำยตำมเกณฑ์  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ำกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ ไม่บรรลุ ค่ำ
เป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 
 6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ต่ ำกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ ไม่บรรลุ ค่ำ
เป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 
 ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 96.16 มีคุณลักษะ
และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 97.41 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.59 ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 84.75 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  

ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 
รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  ภาษาอังกฤษพื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ทุกระดับชั้น พบว่าผู้เรียน ที่มีผลการ
เรียนระดับปานกลาง(เกรด 2)ข้ึนไปในรายวิชาภาษาไทย มีร้อยละ 79.81 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีร้อยละ 
70.19 และรายวิชาคณิตศาสตร์มีร้อยละ 72.16 
     - แบบรายงานการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  โดยใช้ข้อมูลจากข้อสอบปลาย
ภาคเรียนรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคณิตพ้ืนฐานพบว่าผู้เรียนร้อยละ 94.48 มีความสามารถด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 76.47 มีความสามารถด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 38.32 มีความสามารถด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 

2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน ทุกระดับชั้น พบว่าผู้เรียน ที่มีผลการ
เรียนระดับปานกลาง(เกรด 2)ข้ึนไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  มีร้อยละ 85.85  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน มีร้อยละ 84.71 

3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๕) 
รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี พบว่านักเรียน ร้อยละ 82.77 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับดีข้ึนไป  
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4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     - แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน และสรุปผลการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่านักเรียน ร้อยละ 97.51 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 85.78 มีผลการเรียนระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไป และ รายงานสรุปผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 พบว่าผู้เรียนร้อย
ละ 31.32 ได้คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพภาคเรียนที่ 1/2562   แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพภาคเรียนที่2/2562 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ SBMLD รายงานผลโครงการเส้นทางกาแฟ พบว่านักเรียน ร้อยละ 67.60 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
 - กิจกรรมโตไปไม่โกง รายงานส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียน เอกสารสรุปการเข้าแถว
หน้าเสาธงสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับกับผู้เรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีภาพถ่ายกิจกรรม เกียรติบัตร 
 2. มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
 - แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์โตไปไม่โกง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และข้อมูล
เชิงประจักษ์ จากกิจกรรมพ้ืนบ้านล้านนาสู่ชุมชน กิจกรรมค่ายดนตรี กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ และกิจกรรมค่าย
ศิลปะ แบบสรุปรายงานการจัดกิจกรรมสืบสานฮีตฮอย  ฮ่ายผญ๋า 
 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
 - ผลการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครองและเครือข่ายรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเรื่องการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นจากครูที่ปรึกษา 
 4. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
 - สรุปการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงรายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแบบสรุป
ประเมินสุขภาพผู้เรียนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยที่ดีของผู้เรียน เช่น สถิติการใช้ห้อง
พยาบาล 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนร้อยละ 97.51 ใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความ
ภาคภูมิใจใจท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย โดยถึงแม้จะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรอย่างหลากหลาย แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นอย่างดี โดย
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมแก้วใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโตไปไม่โกง โครงการ “ฮ่ายผญา ส่งต่อภูมิ
ปัญญาล้านนา จากรุ่นสู่รุ่น” กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562พบว่าผู้เรียนเพียงร้อยละ 31.32 ได้คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
2. ผลการประเมินผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในส่วน

ของความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เรียนเพียงร้อยละ 38.32 
มีระดับดีขึ้นไป โรงเรียนควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพ่ิมวิชาคณิตศาสตร์เป็นจุดเน้นเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  

3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์มีการประเมินผลด้านการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และ การค านวณ อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน 

4. ประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมแบบค่าย เช่น ค่ายการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าย
ภาษาต่างประเทศ และ ค่ายคณิตศาสตร์ 

5. ครูผู้สอนควรมีแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 
6. จัดกิจกรรมเสริมทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 7. ควรมีจัดหาหรือสร้างแบบประเมินกลางหรือจากภายนอกส าหรับใช้ประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนเพิ่มเติมจากครูผู้สอนที่ประเมินในชั้นเรียน 
 8. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อย่างเป็นระบบ  
 9. ควรมีการจัดการระบบการประเมินผู้เรียนโดยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินให้เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ชัดเจนและเปิดเผย 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
          ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
 กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ตามกระบวนการที่มีส่วนร่วมของคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มี การก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน แล้วน าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีโดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่ง
โครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารส้นสังกัด มีการก าหนด
งานตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจาการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ที่ก าหนด 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาที่เน้นคุณภาพของ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการรองรับมาตรฐาน
การศึกษาจนสามารถน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ
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พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครู
ก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให้ สอดคล้อง
กับปัญหาของสถานศึกษา ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ใช้งานได้
ตามปกติและมีความปลอดภัย 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นอย่างชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีโดยมีการก าหนดการเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ ใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 
 มีการศึกษา วิเคราะห์และประเมินมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น 
รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น โดยในปีการศึกษา 2562 
สถานศึกษาได้มีการด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและ
คุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น ดังนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนความรู้เรื่อง 
Professional Learning Community (PLC)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูตามโครงการพัฒนา
ระบบการท างานของครูให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการตามโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการสอนเพ่ือให้เกิดสัมมาชีพโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการประเมินข้าราชการครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่) และการ
ประเมินผลงานข้าราชการครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น โครงการอบรมการการท าแบบประเมินออนไลน์
และโครงการอบรมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายังได้มีการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย โดยมีการก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผล
เป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหรือน าผล
การพัฒนา ไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 
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ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ประเด็นพิจำรณำ 
1. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

- การสอบถามและสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายงานสรุปการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

- สรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีค าสั่งโครงสร้างการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่อย่างชัดเจน 
-  ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-  สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
-  สถานศึกษามีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลด าเนินงาน 

2.มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 
 -  เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 -  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 -  หนังสือเชิญประชุมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 -  บันทึกการประชุมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 -  ร่องรอย ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 -  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 -  รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
 -  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 -  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และประจ าปีการศึกษา 
 -  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน โครงการ งานกิจกรรมทุกฝ่าย 
3.ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งฯ 
 - แผนพัฒนาการ จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี  
 - หลักสูตรสถานศึกษา  
 - แผนการจัดการเรียนรู้  
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 - เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาแนวคิด วิธีการแก่สถานศึกษาท่ีสนใจ 
 - บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท ากับหน่วยงานอ่ืน 
 - กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community )  
 - โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง เห็นทางเลือก ท างานเป็นและพัฒนาได้ 
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4.พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

- การสังเกตพฤติกรรมของครู และการสอบถามสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  

- สรุปผลการประเมินและการพัฒนาครูตามมาตรฐานความรู้ของมาตรฐานความรู้ของวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
 - การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการปฏิบัติงานครู 
รายบุคคล เป็นต้น  
5.จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 
 -  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 -  สารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - รายงานการด าเนินโครงการ 
 - รายงานผลการด าเนินงานงานอาคารสถานที่ประจ าปีการศึกษา  2562 
 - รายงานการให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- โปรแกรมการวัดและประเมินผล ( GPA)  
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
- รายงานการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- สื่อ และเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ 
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- รายงานการด าเนินโครงการฮ่ายผญ๋า 

จุดเด่น 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5 ปี  ตามกระบวนการที่มีส่วนร่วมของคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มี การก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน แล้วน าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีโดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่ง
โครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารส้นสังกัด มีการก าหนด
งานตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจาการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ  รวมไปถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน   
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ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และเป็นไปตามลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความช่วยเหลือและบริการงาน
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจศรัทธา และยอมรับ 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้น า  มีความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวเข้าสู่
การศึกษาในศตวรรษที ๒๑  เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งในระบบ และ นอกระบบ อย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามความถนัด จนได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงจนถึงระดับประเทศ  มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท า 
โดยมีอาคารสถานที่รองรับกับความต้องการของผู้เรียน มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้  มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท า (Career Academy) 
ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
 โครงการบูรณาการ การเรียนรู้กับการท างานที่น าไปสู่ เส้นทางอาชีพบนฐาน วท.(STI Career 
Academy)ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

สถานศึกษามีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
และคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและ
สถานศึกษาก าหนดขึ้นไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน 

สถานศึกษามีอาคารเรียน และอาคารประกอบเพียงพอต่อความต้องการ มีพ้ืนที่กว้างขวาง และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่มี
ข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 
 ๒. จัดการให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือจัดเครือข่ายกับโรงเรียน
อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
 4. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือน าผลมา
วิเคราะห์และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่
องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น ต่อไป 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  
 ระดับคุณภำพ ดี 
  
 กระบวนกำรพัฒนำ 

3.1 จัดกำรเรียนรูผำน กระบวนกำรคิดและ ปฏิบัติจริงและสำมำรถ น ำไปประยุกตใชในกำรด ำเนิน
ชีวิตได้ 

ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะส าหรับผูที่มีความจ าเปน 
และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี สำรสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอื้อตอกำร เรียนรู 
  ผู้เรียนมีการใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำร ชั้นเรียนเชิงบวก 
  ครูผูสอนมีการบริหาร จัดการชั้นเรียน โดยเนน การการมีปฏิสัมพันธเชิง บวก รักที่จะเรียนรู
สามารถ เรียนรูรวมกันอยางมี ความสุข 

3.4 ตรวจสอบและ ประเมินผูเรียนอยำง เปนระบบ และน ำผล มำพัฒนำผูเรียน 
ครูผูสอนมีการตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการ จัดการเรียนรูอยางเปน ระบบ มีขั้นตอนโดย

ใช เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่ เหมาะสมกับเปาหมาย ในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียนเพ่ือนาไปใช พัฒนาการเรียนรู 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยน เรียนรูและใหขอมูล ปอนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร เรียนรู 
ครูผู้สอน ผูเรียนและผู้มีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหข้อ

มูลปอนกลับเพื่อน าไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

3.1 จัดการเรียนรูผาน กระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริงและสามารถ น าไปประยุกตใชในการด าเนินชีวิต
ได ้ ระดับคุณภาพ ดี 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอ้ือตอการ เรียนรู ระดับคุณภาพ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภาพ ดี  
3.4 ตรวจสอบและ ประเมินผูเรียนอยาง เปนระบบ และน าผล มาพัฒนาผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูและใหขอมูล ปอนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ เรียนรู ระดับ

คุณภาพ ดี 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริงและสามารถ น าไปประยุกตใชในการด าเนินชีวิตได้   

-สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ เรียนรู  
-รายงานการด าเนินงานกิจกรรม ประกวดโครงงาน  
-ผลงานนักเรียน 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอ้ือตอการ เรียนรู  
-สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ เรียนรู  
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-สรุปผลการตรวจสื่อใชเทคโนโลยีในการแสวงหา ความรู  
-รายงานการด าเนินงานกิจกรรม ศึกษาแหลง เรียนรูนอกสถานที่  
-สถิติการศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 

3.3 มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก   
-แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
-สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษา 

3.4 ตรวจสอบและ ประเมินผูเรียนอยาง เปนระบบ และน าผล มาพัฒนาผูเรียน  
-สรุปผลการตรวจแผนจัดการ เรียนรู  
-แบบบันทึกการสัมภาษณ  
-แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
-เครื่องมือการวัด ประเมินผลผูเรียน  
-ชิ้นงานผลงานนักเรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูและใหขอมูล ปอนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ เรียนรู 
-ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน  
-แบบฝกหัด การบาน  ขอสอบของ นักเรียน  
-สรุปการนิเทศการสอน 
-บันทึกการประชุมกลุมสาระฯ 

จุดเด่น 
ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง ผูเรียนไดรับ

การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิต
ได มีการ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธ เชิงบวก เด็กรักที่ จะเรียนรูสามารถเรียนรู รวม
กันอยางมีความสุขและมีเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง 

ผูเรียนมีการ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ แหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิ ปญญาทองถิ่นมาใชในการ จัดการ
เรียนรูโดย สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูดวยตนเองจากสื่อที่ หลากหลาย สามารถน าภูมิปญญาไทยมา 
ประยุกตใชไดเหมาะสม 
จุดที่ควรพัฒนำ 

มีใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มากพอ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
 
แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 

ผลการประเมินตนเองการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนแม่อายวิทยาคม พบว่า จากผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนน าข้อมูลผลการจัดการศึกษามาวิเคราะห์ถึง จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา แนวโน้มที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและระดับคุณภาพที่สูงขึ้น ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์เป็นจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
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2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อย่างเป็นระบบ  

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือจัดเครือข่ายกับ
โรงเรียนอ่ืนๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 

4. จัดให้มีโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. สร้างความเข้าใจถึงจุดที่ต้องพัฒนา เข้าใจปัญหาร่วมกัน โรงเรียนน าเสนอผลการจัดการศึกษาให้กับต้น
สังกัด ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายทางการศึกษาให้รับทราบ เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา ปัญหาที่ท าให้
มาตรฐานของสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร่วมกันเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ท าให้การ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   ออกแบบแนวทาง วิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน โดยก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โครงการ กิจกรรม ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือ
รับทราบถึงความส าคัญในการพัฒนาร่วมกัน  น ารูปแบบแนวทางมาทดลองควบคู่กับการลงมือท า ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย วัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง รายงานผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามเพ่ือประเมินผล แก้ไข 
พัฒนา ในทุกขั้นตอน บนความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
 
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารการบริหารในการจัดการเพ่ือช่วยในการวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ใน
การท างานในสถานศึกษา 

๒. การจัดการศึกษาครูต้องปรับบทบาทตัวเองเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็น โดยน าเทคโนโลยีมา
ผสมผสานกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

๓. บุคลากรในโรงเรียนต้องมีงานวิจัยการพัฒนาการงานของตนเองและสถานศึกษา 
๔. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคด้านบริหารจัดการมีระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูล

ที่ทันสมัย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นสื่อ  Digital เข้ามาเกี่ยวข้องให้มาก 
ความต้องการและช่วยเหลือ 

๑. มีห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านวิชาการมากข้ึน 
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผน  จัดท าโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน มีการนิเทศติดตาม

อย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้เกิดผลต่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน และเกิดผลส าเร็จ
กับนักเรียน 
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๑2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ) 

น้ ำ ห นั ก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๘.๔๕ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๔ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๗ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๖๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษ เพื่ อส่ งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๐๗ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๘๑.๐๗ คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง        ไม่รับรอง 
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13. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง   
 ๑๓.๑  ผลการประเมินด้านผู้เรียนต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น คือด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน ต้องจัดกิจกรรมการเรียนให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ผู้เรียน พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองผู้เรียนให้เกิดทักษะทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การสอนแบบ PBL การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕E  การสอนแบบ 
Thinking School โดยใช้กระบวนการ PLC  และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่  กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  จิตอาสา การเรียนรู้หลักสูตร
รักษ์เชียงใหม ่ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา กิจกรรมฮ่ายพญา  คนดีศรีเชียงใหม่  การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น 
 ๑๓.๒  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ  ได้น าความรู้ ความสามารถด้านการบริการสถานศึกษามา
พัฒนาองค์กร ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
สัมมนา  ศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 ๑๓.๓  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนให้ครูมีการอบรม  ศึกษาดูงานด้านการวิจัย  การสร้างสื่อนวัตกรรม  การเลื่อน
วิทยฐานะ  การประกวดสื่อการเรียนการสอน  ส าหรับนักเรียนทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ  
การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ  การน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการสอน การสอนให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรั้งวิชาการและวิชาชีพ 
 
14. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 14.1 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5 ฝ่าย  โดยแบ่งเป็น 
  ๑๔.๑.๑  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๑๔.๑.๒  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๑๔.๑.๓  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๔.๑.๔  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔.๑.๕  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน



 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร 

งำนกิจกรรมชุมชน 

งำนคณะกรรมกำรฯ 

งำนประชำสัมพันธ ์
งำนห้องสมุด 

งำนกำรปกครองนักเรียน 

งำนระดับช้ันและดูแล

ชว่ยเหลอืนักเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

งำนควบคุมภำยใน 

ชมรมครูและผู้ปกครอง 

ชมรมศิษยเ์ก่ำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

งำนทะเบียน 

งำนวัดผลประเมินผล 

งำนเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) 

งำนหลักสูตรและกำรจดักำร

เรียนกำรสอน 

งำนแนะแนว 
งำนนเิทศกำรศกึษำ 

งำนสื่อและเทคโนโลยกีำรศึกษำ 

งำนวจิัยและพัฒนำคณุภำพ

กำรศึกษำ 

งำนทะเบียนประวัตแิละ 

บรรจุแต่งต้ัง 

งำนสง่เสริมประสิทธิภำพ

คร ูงำนวนิัยและควำมดี

ควำมชอบ 

งำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

งำนแผนงำนและนโยบำย 

งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

งำนพัสดุ 

งำนกำรเงินกำรบัญช ี

งำนธุรกำรสำรบรรณ 

งำนอนำมัย 

งำนบริกำรทั่วไป 

งำนโสตทัศนูปกรณ ์

งำนบ้ำนพักครูและนักเรียน 

งำนอำคำรสถำนที ่

และนักกำรภำรโรง 

งำนสง่เสริมวนิัยและควำมด ี

งำนสง่เสริมกิจกำรนักเรียน 

งำนทุนกำรศึกษำ 

งำนสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม

ดนตรีและนันทนำกำร 

งำนยำนพำหนะ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยกจิกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนทะเบียนวัดผลและ GPA 

กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ

กำรศึกษำ 

งำนลูกเสอื เนตรนำรี 

งำนนักศึกษำวิชำทหำร 

งำนผู้บ ำเพ็ญประโยชน ์

โ 

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

งำนกิจกรรมชุมชุม 

งำนสื่อสำรคมนำคม 

หัวหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

งำนกลุ่มสำระวชิำ 

หัวหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ หัวหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป หัวหนำ้ฝ่ำยกจิกำรนักเรียน 

    โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 



๖๒ 

 
 

14.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
  
วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม”่ 

 
พันธกิจ 
 ๑. เสริมสร้างทัศนคติ ความตระหนักและความร่วมมือของเครือข่ายทุกระดับเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาโรงเรียนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔. พัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของเชียงใหม่ ของชาติและสังคมโลก 
 
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์ 
เสริมสร้างทัศนคติและความ
ร่วมมือของเครือข่ายการเรียนรู้ 

๑.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและ
การให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและ
การให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของผู้ปกครอง 
๑.๓ กลยุทธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและ
การให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของชุมชน 
๑.๔กลยุทธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและ
การให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของหน่วยงานภายนอก 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ยุทธศาสตร์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหาร
จัดการศึกษา 

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
๒.๒. กลยุทธ์พัฒนาความร่วมมือใน
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



๖๓ 

 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา  
๒.๔ กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองการ
ปฏิรูป การเรียนรู้ 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและการจัดการ
เรียนรู้ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของ
ครูต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ และบริบทความเป็นพลเมือง
เชียงใหม่ 
๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาครูให้มีการ
ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๓ กลยุทธ์พัฒนาครูให้มีระบบการ
ท างานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณ และได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

4. ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ และ
สมรรถนะในการเรียนรู้  
เพ่ือการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับสูง 
 

๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ความรู้และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
๒๑ 
๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตร 
๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบ
ตัวเอง เห็นทางเลือก ท างานเป็น 
และพัฒนางานได้ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

5 ยุทธศาสตร์ 
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีวิถีพลเมือง
เชียงใหม่และอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในบริบทความแตกต่าง
และความหลากหลายของวิถีชีวิตและ
สังคมวัฒนธรรมเชียงใหม่ 
๕.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้าใจใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและสันติสุข  
โดยมีจิตส านึกร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคมประชาธิปไตย 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 



๖๔ 

 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๕.๓ กลยุทธ์เสริมสร้างร่วมกันรักษา
คุณค่าดั้งเดิมและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีท้องถิ่น
เชียงใหม่ 

  
 

      อัตลักษณ์  คือ  รักกำรเรียนรู้  สู่สัมมำชีพ   
โรงเรียนแม่อายวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  

ความสามารถ  ทักษะ คุณลักษณะที่จะช่วยเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพบรรลุ   ตามเป้าหมายของสถานศึกษา   โดย
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้น า และผู้ตามท่ีดี มีความเคารพ  ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีอัธยาศัยที่ดี ช่วยเหลือผู้
ที่ล าบาก และช่วยกันท างานด้วยความเต็มใจ ผ่านกระบวนการกิจกรรมคุณภาพ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ เป็นผู้น ากิจกรรม  เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความสามารถจัดกิจกรรมด้วยตนเองทั้งในและนอก
สถานศึกษา  ดังนี้  
 1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  
และด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  2.  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในด้านการจัดกิจกรรมคุณภาพ มี
ประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน สามารถเป็นที่ปรึกษา   ให้แก่นักเรียนได้ 

3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความสนใจที่เป็นผู้น ากิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ    เคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งสู่การประกอบอาชีพ ท าให้ผู้เรียนได้
ศึกษาตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการมีความรู้ความสามารถสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 
 

เอกลักษณ์ คือ  โรงเรียนรักษ์ธรรมชำติ สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
  

ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้วางแผนพัฒนาจุดเด่น   ในแต่ละ
ด้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  นักเรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจริงที่ผู้เรียนได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  เป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทักษะการคิดระดับสูง รวม
ไปถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีย่อมจะน าให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการ
พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ด้านการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   ศูนย์ ฝึกทักษะการคิดโดยใช้หุ่นยนต์  
ศูนย์ฝึกทักษะการคิดโดยใช้เครื่องบินเล็ก  ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาถิ่น  ศูนย์อาเซียนศึกษา  
พัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ ให้มีสื่อและทรัพยากรส าหรับการค้นคว้าและการทดลอง จัดโครงการเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์  ในโรงเรียน  สวนวรรณคดี  สวนพุทธศาสตร์  ลานอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้รู้จัก
การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสีเขียว สวยงาม ร่มรื่น และสะอาดอยู่เสมอ  ดังนี้ 
 1.  จัดบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สะอาด และสวยงาม ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงา มีการจัด
สวนหย่อมตามบริเวณหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ  

2.  โรงเรียนจัดท าโครงการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ โดยจัดท าป้ายบอกชื่อพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้
ประดับ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือศึกษา 
 3.  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตกแต่ง จัดสวน  บ ารุงดูแลรักษา สามารถให้ข้อแนะน าแก่
นักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียน  สร้างความตระหนักในการ
รักษาสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

4.  โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ในแผนพัฒนาคุณภาพ  
มีกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

5.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ในด้านจัดท าแหล่ง
เรียนรู้  จัดหาสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการด าเนินการ 
 
 
 

 
 



๖๖ 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  

 
2. ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

                       ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
  

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษาอันได้แก่ รายวิชาหน้าที่พลเมือง รายวิชารักษ์
เชียงใหม่ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาที่ส่งเสริมสัมมาชีพ และได้เน้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนเรียน
รายวิชาเสริมทักษะภาษาไทย และเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม และ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความ
ถนัดและความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายให้เป็นวิชาเลือกเสรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ส าหรับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนจ านวน ทั้งสิ้น 6 แผนการเรียน ได้แก่ 
แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-
ภาษาฝรั่งเศส  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา แผนการเรียนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา และ 
แผนการเรียนกีฬา  และโรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องตามหลักสูตร ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
จริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถน าไปจัดกจิกรรม ไดจริง มี ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได้ และโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่
ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และโรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการต่างๆๆเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง เห็นทางเลือกท างานเป็นและพัฒนางานได้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการสอนเพื่อให้เกิดสัมมาชีพ  โครงการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัด โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศ และในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และได้น ากิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 



๖๗ 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ำ กว่ำระดับท่ีก ำหนด และ ไม่
บรรลุ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์   
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่ำระดับที่ก ำหนด และ บรรลุ ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุค่ำ
เป้ำหมำยตำมเกณฑ์  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ำกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ ไม่บรรลุ ค่ำ
เป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 
 6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุ   ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 
 ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุ           
ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 
 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุ   ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 
 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า สูงกว่ำระดับท่ีก ำหนด และ บรรลุ           
ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ 
 4. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมพบว่า สูงกว่ำระดับที่ก ำหนด และ บรรลุ     ค่ำเป้ำหมำยตำม
เกณฑ์ 
 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 
รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  ภาษาอังกฤษพื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ทุกระดับชั้น พบว่าผู้เรียน ที่มีผลการ
เรียนระดบัปานกลาง(เกรด 2)ข้ึนไปในรายวิชาภาษาไทย มีร้อยละ 82.12 รายวิชาภาษาอังกฤษ มีร้อยละ 
63.73 และรายวิชาคณิตศาสตร์มีร้อยละ 76.99 
     - แบบรายงานการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  โดยใช้ข้อมูลจากข้อสอบปลาย
ภาคเรียนรายวิชาภาษาไทย  พบว่าผู้เรียนร้อยละ 95.20 ส าหรับมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความหมาย ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป  

  - เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครูวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานรายบุคคล นับผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

 - เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครูวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานรายบุคคล นับผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
 



๖๘ 

 
 

2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน ทุกระดับชั้น พบว่าผู้เรียน ที่มีผลการ
เรียนระดับปานกลาง(เกรด 2)ข้ึนไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  มีร้อยละ 77.21  วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมพื้นฐาน มีร้อยละ 85.08 
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
     - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มาจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๕) 
รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี พบว่านักเรียน ร้อยละ 77.30 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับดีข้ึนไป  
 
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     - แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน และสรุปผลการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่านักเรียน ร้อยละ 97.50 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 81.49 มีผลการเรียนระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไป และ รายงานสรุปผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 พบว่าผู้เรียนร้อย
ละ 56.64 ได้คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง  
6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
     - เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครูวิชาการงานอาชีพรายบุคคล นับผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป รายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ได้แก่ กิจกรรมครูภูมิปัญญาถิ่น กิจกรรมสืบสานฮีตฮอยแม่อาย  โครงการพันธะสัญญา (MOU)กับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตนเองเห็นทางเลือก ท างานเป็นและพัฒนางานได้ 
โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาถิ่น โครงการศาสตร์พระราชา รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พบว่านักเรียน ร้อยละ 85.66 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
   จากการสรุปกิจกรรมโตไปไม่โกง รายงานส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียน เอกสารสรุป
การเข้าแถวหน้าเสาธง  สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับกับผู้เรียนใน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี ภาพถ่ายกิจกรรมเกียรติ
บัตร พบว่ำ ผู้เรียนร้อยละ 88. มีคุณลักษะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  

2. มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
  จากการสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์โตไปไม่โกงการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และข้อมูล

เชิงประจักษ์ จากกิจกรรมดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาสู่ชุมชน กิจกรรมค่ายดนตรี กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ และกิจกรรม



๖๙ 

 
 

ค่ายศิลปะ แบบสรุปรายงานการจัดกิจกรรมสืบสานฮีตฮอย  ฮ่ายผญ๋า พบว่ำ ผู้เรียนร้อยละ 88 มีควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
  จากการสรุปกิจกรรมโตไปไม่โกงสรุปรายงานโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนแบบสรุปกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนสรุปผลการคัดกรองนักเรียนด้านครอบครัวพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 86 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย  

4. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
จากการสรุปการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงรายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแบบ

สรุปประเมินสุขภาพผู้เรียนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยที่ดีของผู้เรียน เช่น สถิติการใช้
ห้องพยาบาลพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 86 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนรมีการใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้  
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภาคภูมิใจใจท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยถึงแม้
จะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรอย่างหลากหลาย แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่
พลเมือง กิจกรรมแก้วใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโตไปไม่โกง โครงการ “ฮ่ายผญา ส่งต่อภูมิปัญญาล้านนา จากรุ่น
สู่รุ่น” กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563พบว่าผู้เรียนเพียงร้อยละ 56.64 ได้คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

2. ผลการประเมินผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในส่วน
ของความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายและการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เรียน
เพียงร้อยละ 48.71 มีระดับดีขึ้นไป โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งได้จัดเป็นวิชาจุดเน้น วิชาคณิตศาสตร์
เป็นจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นม 1 แล้วและควรพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความหมายในรายวิชาภาษาอังกฤษเนื่องด้วมีผู้เรียนเพียงร้อยละ 34.12 มีระดับดีขึ้นไป 

3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์มีการประเมินผลด้านการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และ การค านวณ อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน 

4. ประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมแบบค่าย เช่น ค่ายการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าย
ภาษาต่างประเทศ และ ค่ายคณิตศาสตร์ 

5. ครูผู้สอนควรมีแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 
6. จัดกิจกรรมเสริมทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 7. ควรมีจัดหาหรือสร้างแบบประเมินกลางหรือจากภายนอกส าหรับใช้ประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนเพิ่มเติมจากครูผู้สอนที่ประเมินในชั้นเรียน 
          8.  ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการมีคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อย่างเป็นระบบ  



๗๐ 

 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ตามกระบวนการที่มีส่วนร่วมของคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มี การก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน แล้วน าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีโดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่ง
โครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารส้นสังกัด มีการก าหนด
งานตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจาการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ที่ก าหนด 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาที่เน้นคุณภาพของ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการรองรับมาตรฐาน
การศึกษาจนสามารถน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
(MOU) 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครู
ก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให้ สอดคล้อง
กับปัญหาของสถานศึกษา ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ใช้งานได้
ตามปกติและมีความปลอดภัย ในสภาวสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19 
 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โดยการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
มีผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา  จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง และการให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น
สังกัด มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
ตลอดจนถึงน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ผลกำรดำเนินงำน 
 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ และจุดเน้นของ
สถานศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งใน
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ส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดย น าแผนพัฒนาการศึกษา สู่ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเน้นการน าแผนการไปปฏิบัติใช้ ในสถานการณ์โรคระบาด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา และมีการตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับครูที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนถึงมี
ระบบการนิเทศภายในน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา ผ่านกระบวนการ PLC ท าให้พัฒนาคุณภาพ การศึกษา 3 
มาตรฐาน ของสถานศึกษาส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   
 หลักสูตรสถานศึกษา มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน ภายใต้เงื่อนไขจุดเน้น และ
เอกลักษณ์ ตามแนวนโยบายของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดท าปรับปรุง ทบทวนหลักสูตรในแต่
ละปี ตลอดถึงมีการ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียน 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ การเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปองค์ความรู้เป็นของตนเอง 
ครอบคลุมถึงนักเรียนทุกกลุ่ม 
 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่มีความปลอดภัย ในสถานการณ์โรคระบาด มีความมั่นคง สะอาด 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ ที่เหมาะส าหรับให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด 
19 ได้ ท าให้โรงเรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างปลอดภัย โรงเรียนมีการจัด
ห้องสมุดมีการบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ระบบสารสนเทศที่มีความ
เป็นปัจจุบัน มีเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ 
  
 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ประเด็นพิจำรณำ 
1. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

1. แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง

การบริหารงานภายในของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
6. ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับหน่วยงานภายนอก (MOU) 
8. สถานศึกษามีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลด าเนินงาน  
9. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพันธะสัญญา  (MOU) กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
10. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD 
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2.มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

1.แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3.แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. สรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้เก่ียวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
 

3.ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

1. แผนพัฒนาการ จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี 
2. หลักสูตรสถานศึกษา  
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. หลักสูตรสัมมาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น รายวิชาการจีบผ้า การเพาะเห็ดเศรษฐกิจฯ 
5. หลักสูตรรายวิชาตามแผนการเรียน จ านวน - แผนการเรียน คือ วิทย์-คณิต, ฝรั่งเศส, ภาษาจีน, ไทย-

สังคม, กีฬา และดนตรีไทย 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น รายวิชาภาษาจีน นาฏศิลป์ 

ดนตรี วงโยธวาธิต คณิตศาสตร์ ฯ 
- กิจกรรมชุมนุม จ านวน 44 ชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นศท. 
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
6. โครงการพันธะสัญญา (MOU) กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
7. บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือจัดการด้านการเรียนการสอนสายอาชีพ 

ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
8. บันทึกข้อตกลงความร่วม โครงการความร่วมมือการพัฒนาและทดลองเชิงนโยบายเพื่อออกแบบระบบ

นิเวศนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่าง ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม 

9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกันทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน 

10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนการเรียนรู้
เซเวียร์ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครู
ของโรงเรียน 

11. บันทึกข้อตกลงความรู้มือ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกันด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนา
อนามัยวัยรุ่น 
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12. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ          ( Professional Learning Community )  
13. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนของครู 
14. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

4.พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารมาตรฐานและคุณภาพครู 
2. การสังเกตพฤติกรรมของครู และการสอบถามสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชน  
3. สรุปผลการประเมินและการพัฒนาครูตามมาตรฐานความรู้ของมาตรฐานความรู้ของวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
 4. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการปฏิบัติงานครู

รายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) เป็นต้น 
 

5.จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. สารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. รายงานการด าเนินโครงการส่งเสริมทรัพยากรและปัจจัยความพร้อมเพ่ือประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2563 
4. รายงานการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563 
5. รายงานผลการด าเนินงานงานอาคารสถานที่ประจ าปีการศึกษา  2563 
6. รายงานการให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก 
7. รายงานความพึงพอใจการใช้อาคารสถานที่จากหน่วยงานภายนอก 
8. รูปภาพอาคารสถานที่ 

 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

๑.  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.  สารสนเทศประจ าปี 
3.  โปรแกรมการวัดและประเมินผล ( GPA)  
4.  ระบบโครงสร้าง การบริหารงาน 
5.  รายงานการด าเนินโครงการต่างๆ 
6.  สื่อ และเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ 
7.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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จุดเด่น 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามกระบวนการที่มีส่วนร่วมของคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มี การก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน แล้วน าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีโดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่ง
โครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารส้นสังกัด มีการก าหนด
งานตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจาการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ  รวมไปถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน   

ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และเป็นไปตามลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความช่วยเหลือและบริการงาน
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจศรัทธา และยอมรับ 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้น า  มีความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวเข้าสู่
การศึกษาในศตวรรษที ๒๑  เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งในระบบ และ นอกระบบ อย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามความถนัด จนได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงจนถึงระดับประเทศ  มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานท า 
โดยมีอาคารสถานที่รองรับกับความต้องการของผู้เรียน มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้  มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือจัดการด้านการเรียนการสอนสายอาชีพ 
ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง    
 บันทึกข้อตกลงความร่วม โครงการความร่วมมือการพัฒนาและทดลองเชิงนโยบายเพื่อออกแบบระบบ
นิเวศนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่าง ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกันทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนการเรียนรู้เซ
เวียร์ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครู
ของโรงเรียน 
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 บันทึกข้อตกลงความรู้มือ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกันด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนา
อนามัยวัยรุ่น 
 โครงการบูรณาการ การเรียนรู้กับการท างานที่น าไปสู่เส้นทางอาชีพบนฐาน วท.(STI Career 
Academy)ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

สถานศึกษามีการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
และคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและ
สถานศึกษาก าหนดขึ้นไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน 

สถานศึกษามีอาคารเรียน และอาคารประกอบเพียงพอต่อความต้องการ มีพ้ืนที่กว้างขวาง และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มี
ข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 
 ๒. จัดการให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือจัดเครือข่ายกับโรงเรียน
อ่ืนๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
 4. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือน าผลมา
วิเคราะห์และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่
องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น ต่อไป 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  
 ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
  
 กระบวนกำรพัฒนำ 

3.1 จัดกำรเรียนรูผำน กระบวนกำรคิดและ ปฏิบัติจริงและสำมำรถ น ำไปประยุกตใชในกำรด ำเนิน
ชีวิตได้ 

ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะส าหรับผูที่มีความจ าเปน 
และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี สำรสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอื้อตอกำร เรียนรู 
  ผู้เรียนมีการใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำร ชั้นเรียนเชิงบวก 

  ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน การการมีปฏิสัมพันธเชิง บวก รักที่จะเรียนรู
สามารถ เรียนรูรวมกันอยางมี ความสุข 

3.4 ตรวจสอบและ ประเมินผูเรียนอยำง เปนระบบ และน ำผล มำพัฒนำผูเรียน 
ครูผูสอนมีการตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการ จัดการเรียนรูอยางเปน ระบบ มีขั้นตอนโดย

ใช เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่ เหมาะสมกับเปาหมาย ในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียนเพ่ือนาไปใช พัฒนาการเรียนรู 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยน เรียนรูและใหขอมูล ปอนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนำกำรจัดกำร เรียนรู 
ครูผู้สอน ผูเรียนและผู้มีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหข้อ

มูลปอนกลับเพื่อน าไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ 
  
ผลกำรด ำเนินงำน 

3.1 จัดการเรียนรูผาน กระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริงและสามารถ น าไปประยุกตใชในการด าเนินชีวิต
ได ้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอ้ือตอการ เรียนรู ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
3.4 ตรวจสอบและ ประเมินผูเรียนอยาง เปนระบบ และน าผล มาพัฒนาผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูและใหขอมูล ปอนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ เรียนรู ระดับ

คุณภาพ ดีเลิศ 
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริงและสามารถ น าไปประยุกตใชในการด าเนินชีวิตได้   

-สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ เรียนรู  
-รายงานการด าเนินงานกิจกรรม ประกวดโครงงาน  
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-ผลงานนักเรียน 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอ้ือตอการ เรียนรู  

-สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ เรียนรู  
-สรุปผลการตรวจสื่อใชเทคโนโลยีในการแสวงหา ความรู  
-รายงานการด าเนินงานกิจกรรม ศึกษาแหลง เรียนรูนอกสถานที่  
-สถิติการศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 

3.3 มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก   
-แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
-สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษา 

3.4 ตรวจสอบและ ประเมินผูเรียนอยาง เปนระบบ และน าผล มาพัฒนาผูเรียน  
-สรุปผลการตรวจแผนจัดการ เรียนรู  
-แบบบันทึกการสัมภาษณ  
-แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
-เครื่องมือการวัด ประเมินผลผูเรียน  
-ชิ้นงานผลงานนักเรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูและใหขอมูล ปอนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ เรียนรู 
-ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน  
-แบบฝกหัด การบาน  ขอสอบของ นักเรียน  
-สรุปการนิเทศการสอน 
-บันทึกการประชุมกลุมสาระฯ 

จุดเด่น 
ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง ผูเรียนไดรับ

การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิต
ได มีการ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธ เชิงบวก เด็กรักที่ จะเรียนรูสามารถเรียนรู รวม
กันอยางมีความสุขและมีเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง 

ผูเรียนมีการ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ แหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิ ปญญาทองถิ่นมาใชในการ จัดการ
เรียนรูโดย สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูดวยตนเองจากสื่อที่ หลากหลาย สามารถน าภูมิปญญาไทยมา 
ประยุกตใชไดเหมาะสม 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรมีใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มากพอ 
ควรมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

คุณภำพของผู้เรียน 
   ผู้เรียนรมีการใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าและติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
ได้  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้มีการส่งเสริมผู้เรียน
ให้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความ
ภาคภูมิใจใจท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยถึงแม้จะมีความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรอย่างหลากหลาย แต่นักเรียนส่วน
ใหญ่ก็ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทั้งในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมจัดการเรียนรู้รายวิชา
หน้าที่พลเมือง กิจกรรมแก้วใสใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม 
กิจกรรมโตไปไม่โกง โครงการ “ฮ่ายผญา ส่งต่อภูมิ
ปัญญาล้านนา จากรุ่นสู่รุ่น” กิจกรรมวันอาเซียน และ
กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 

คุณภำพของผู้เรียน 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563พบว่าผู้เรียนเพียงร้อยละ 56.64 ได้
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
2. ผลการประเมินผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในส่วนของ
ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความหมายและการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เรียน
เพียงร้อยละ 48.71 มีระดับดีขึ้นไป โรงเรียนพัฒนาการ
เรียนการสอนซึ่งได้จัดเป็นวิชาจุดเน้น วิชาคณิตศาสตร์
เป็นจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นม 1 แล้วและ
ควรพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความหมายในรายวิชาภาษาอังกฤษเนื่องด้ว
มีผู้เรียนเพียงร้อยละ 34.12 มีระดับดีขึ้นไป 
3. ค รู ใน ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ วิ ช า ภ า ษ า ไท ย 
ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์มีการประเมินผลด้าน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และ การค านวณ อย่าง
ต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน 
4. ประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมแบบ
ค่ า ย  เ ช่ น  ค่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไท ย  ค่ า ย
ภาษาต่างประเทศ และ ค่ายคณิตศาสตร์ 
5. ครูผู้สอนควรมีแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 
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กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตาม
ก ร ะ บ ว น ก า รที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งค ณ ะค รู แ ล ะ
คณะกรรมการสถานศึกษา  มี การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน แล้ว
น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปรัชญา 
จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งโครงการ/กิจกรรม
เหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้บริหารส้นสังกัด มีการก าหนดงาน
ตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานผลการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานและจาการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุ
ให้ ผู้ เรี ยนบรรลุตามวิสั ยทั ศน์  ปรัชญ า จุด เน้ น 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามสมรรถนะส าคัญ ๕ 
ประการ  รวมไปถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน   
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน และเป็นไปตามลักษณะของผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่  21 ครูมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ 

6. จัดกิจกรรมเสริมทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
7. ควรมีจัดหาหรือสร้างแบบประเมินกลางหรือจาก
ภายนอกส าหรับใช้ประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนเพิ่มเติม
จากครูผู้สอนที่ประเมินในชั้นเรียน 
 8. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการมีคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อย่าง
เป็นระบบ  
 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑ . สถานศึ กษาควรมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มี
ข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 
๒. จัดการให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ตรวจสอบและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษากับ
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือจัดเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
4. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือน าผลมา
วิเคราะห์และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตามมาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่
องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น ต่อไป 
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ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความช่วยเหลือและ
บริการงานชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความพึงพอใจศรัทธา และยอมรับ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  และภาวะความเป็นผู้น า  มี
ความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้ก้าวเข้าสู่
การศึกษาในศตวรรษที ๒๑  เน้นการพัฒนาครูและ
บุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาสถานศึกษา ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งในระบบ และ นอกระบบ อย่างต่อเนื่อง  
สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยเน้นการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามความถนัด จนได้รับรางวัลและมีชื่อเสียง
จนถึงระดับประเทศ  มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ
มีงานท า โดยมีอาคารสถานที่รองรับกับความต้องการ
ของผู้เรียน มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้  มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านวิชาการเพ่ือจัดการด้านการเรียนการสอนสาย
อาชีพ ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม กับ วิทยาลัย
การอาชีพฝาง    
 บันทึกข้อตกลงความร่วม โครงการความ
ร่วมมือการพัฒนาและทดลองเชิ งน โยบายเพ่ือ
ออกแบบระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจฐาน
นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่าง 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่า
ด้วยเรื่องความร่วมมือกันทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและ
ครูของโรงเรียน 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนการ
เรียนรู้เซเวียร์ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกันทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่
นักเรียนและครูของโรงเรียน 
 บันทึกข้อตกลงความรู้มือ ระหว่าง โรงเรียน
แม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทยในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ร่วมกันด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจ
พัฒนาอนามัยวัยรุ่น 
 โครงการบูรณาการ การเรียนรู้กับการท างาน
ที่น าไปสู่ เส้นทางอาชีพบนฐาน วท.(STI Career 
Academy)ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย โรงเรียนแม่
อายวิทยาคม 
สถานศึกษามีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
และคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนด
ขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงาน
และสถานศึกษาก าหนดขึ้นไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
สถานศึกษามีอาคารเรียน และอาคารประกอบ
เพียงพอต่อความต้องการ มีพ้ืนที่กว้างขวาง และมี
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนหลากหลายเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
        ครูผูสอน มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ไดเรียน
รโูดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง ผูเรียนไดรับ
การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค
ความรู น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกตใช
ในชีวิตได มีการ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน
นการการมีปฏิสัมพันธ เชิงบวก เด็กรักที่ จะเรียนรู
สามารถเรียนรู รวมกันอยางมีความสุขและมีเครื่องมือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
    ควรมีใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มากพอ 
     ควรมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
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วัดและประเมินผล ตามสภาพจริง 
ผูเรียนมีการ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล
งเรียนรูรวมทั้งภูมิ ปญญาทองถิ่นมาใชในการ จัดการ
เรียนรูโดย สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูด
วยตนเองจากสื่อที่ หลากหลาย สามารถน าภูมิปญญา
ไทยมา ประยุกตใชไดเหมาะสม 

แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยปรับปรุงแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และแนวการเรียน
การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและแนวโน้มการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม อย่างเป็นระบบ  
 
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือจัดเครือข่ายกับสถานศึกษาอ่ืน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
4. จัดให้มีโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียน เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างความเข้าใจถึงจุดที่ต้องพัฒนา เข้าใจปัญหาร่วมกัน โรงเรียนน าเสนอผลการจัดการศึกษาให้กับต้นสังกัด 
ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายทางการศึกษาให้รับทราบ เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา ปัญหาที่ท าให้มาตรฐาน
ของสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร่วมกันเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ท าให้การจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ออกแบบแนวทาง วิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน โดยก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โครงการ กิจกรรม ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือ
รับทราบถึงความส าคัญในการพัฒนาร่วมกัน  น ารูปแบบแนวทางมาทดลองควบคู่กับการลงมือท า ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย วัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง รายงานผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามเพ่ือประเมินผล แก้ไข 
พัฒนา ในทุกข้ันตอน บนความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
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แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
๑. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารการบริหารในการจัดการเพ่ือช่วยในการวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ใน

การท างานในสถานศึกษา 
๒. การจัดการศึกษาครูต้องปรับบทบาทตัวเองเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็น โดยน าเทคโนโลยีมา

ผสมผสานกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
๓. บุคลากรในโรงเรียนต้องมีงานวิจัยการพัฒนาการงานของตนเองและสถานศึกษา 
๔. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคด้านบริหารจัดการมีระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูล

ที่ทันสมัย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นสื่อ  Digital เข้ามาเกี่ยวข้องให้มาก 
ควำมต้องกำรและช่วยเหลือ(ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ) 

๑. มีห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านวิชาการมากข้ึน 
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผน  จัดท าโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน มีการนิเทศติดตาม

อย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้เกิดผลต่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน และเกิดผลส าเร็จ
กับนักเรียน 

๔. จัดเครือข่ายกับสถานศึกษาอ่ืนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เพ่ือสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
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ส่วนที่ 4 
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำ 

แบบรำยงำน “วิธีหรือแนวทำงปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส ำหรับสถำนศึกษำ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 

 
ชื่อผลงำน (Best Practices) ประจ าปีการศึกษา 2563 

การจัดการเรียนรู้แบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นฐาน  
(Learning Integration Based on Local Wisdom Heritage) 

 
1. บทน ำ 
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมุ่งเน้นให้นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21  
เพ่ือให้นักเรียนเติบโตได้ในยุคแห่งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ทักษะที่
ส าคัญดังกล่าวที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมให้ความส าคัญ เช่น การปรับตัว การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นทักษะที่น าไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน ตามแนวโน้มปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนงานข้ามสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
ในการน าทักษะที่มีไปปรับใช้ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ 
 โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลง คือ “ครูผู้สอน” โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะ
ไปสู่เป้าหมาย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration) ก าหนดเป้าหมายการเรียน ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน ากระบวนการเรียนรู้ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในรูปแบบสหวิทยาการ  
(Multidisciplinary Instruction) การบูรณาการ ในลักษณะน าเนื้อหาจาก 3 กลุ่มสาระมาเชื่อมโยงได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ โดย
ผู้สอนจัดการเรียนร่วมกันในเรื่อง วัฒนธรรมไทใหญ่ในท้องถิ่น ผู้สอนวิชาภาษาไทยจัดให้ผู้เรียนรู้การแต่งกลอน 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทใหญ่ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทใหญ่ในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจน าเสนอผ่านรูปแบบ Story Telling เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สอนวิชารักษ์
เชียงใหม่ให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทใหญ่ในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจน าเสนอผ่านรูปแบบ 

Story Telling ในเฟสบุ๊คของผู้เรียน 
 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration)  ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
คือมีการร่วมมือกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ผ่านโครงการสอนหนังสือด้วย
มรดกภูมิปัญญาเพ่ือสร้างพลเมืองโลก ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Teaching with Intangible Cultural Heritage 
to PromoteGlobal Citizenship in Asia and the Pacific) ซึ่งทางยูเนสโก (UNESCO) ได้คัดเลือกโรงเรียนแม่
อายเป็นโรงเรียนน าร่องของประเทศไทยในจ านวนทั้งหมด 5 โรงเรียน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาและการท างานในชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน มีการประชุมกลุ่มร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
ร่วมกันน าเสนอการออกแบบวิธีการ และกิจกรรม แล้วน าวิธีการหรือกิจกรรมนั้นไปปฏิบัติและร่วมกันอภิปรายผล
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
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 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  1. เพ่ือปลูกฝังความเคารพและชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาวะพลเมืองโลก 
  2.  ทดสอบวิธีการต่าง ๆ เพื่อท าให้สามารถบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการ 
          เรียนการสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ในวิชาและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
  3.  รวบรวมและวิเคราะห์ผลการน าร่อง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักการศึกษาในไทยและใน 
       เอเชีย และเผยแพร่ตัวอย่างกิจกรรมที่เก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาที่เป็นตัวอย่างที่ดี ผ่าน 
          ช่องทาง/พื้นท่ีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  4.  วางรากฐาน (นโยบาย ศักยภาพในระดับสถาบันและระดับบุคล) เพื่อขยายผลให้การสอน 
       เช่นนี้อยู่ในระบบการศึกษาในระดับประเทศ 
 เป้าหมาย   

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1.  ครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะเกี่ยวกับพลเมืองโลกศึกษา 

(Global Citizenship Education: GCE) และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible 
Cultural Heritage: ICH) 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนแม่อายวิทยาคมพัฒนาและด าเนินหลักสูตร, กิจกรรมเสริมหลักสูตร, กิจกรรม 
          นอกหลักสูตร ที่ส่งเสริม GCE และ ICH 
  2.  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมีส่วนร่วมประเมินผลโครงการ 
  3.  โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนน าร่องทั้ง 5 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และชุมชน 
 

2. แนวทำง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(ระบบกิจกรรม) 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โครงการ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตร 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียน 
ขั้นที่ 4 วางแผนการจัดกิจกรรม 
ขั้นที่ 5 นิเทศติดตาม 
ขั้นที่ 6 วัดผล/ประเมินผล 
ขั้นที่ 7 ซ่อมเสริม/แก้ไขปรับปรุง 
ขั้นที่ 8 วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นที่ 9 บันทึกสรุป/รายงานผลระบบการจัดกิจกรรม 
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Flow Chart ระบบกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิเคราะห์หลักสูตร 

วิเคราะห์ผู้เรียน 

วางแผนการจัดกิจกรรม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นิเทศติดตาม 

วัดผล/ 
ประเมินผล 

ซ่อมเสริม/แก้ไขปรับปรุง 

วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

บันทึกสรุป/ 
รายงานผลระบบการจัดกิจกรรม 

No 

Yes 
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 แนวทำง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(กำรจัดกำรเรียนรู้แบบรูณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้ มรดกภูมิปัญญำในท้องถิ่นเป็นฐำน) 
ขั้นที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้แบบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นฐาน  
         (สังคม/  ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ) 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
ขั้นที่ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 5 ปรับปรุง 
ขั้นที่ 6 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ขั้นที่ 7 บันทึกสรุป/รายงานผลระบบการจัดกิจกรรม 
 

Flow Chart วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
การเรียนรู้แบบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นฐาน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

การเรียนรู้แบบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นฐาน 
(สังคม/  ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ) 

 

ประเมินผล 

ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุง 
No 

Plan 

Do 

Check 

Act 

Yes 

บันทึกสรุป/ 
รายงานผลระบบการจัดกิจกรรม 
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3.  ผลลัพธ์/ผลกำรด ำเนินกำร  
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับ
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ การแสวงหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การตีความ แปลความ การสร้างความหมายแก่ตนเอง 
การสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปความรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด 
(Participation) ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน  ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์แก่กันและกันมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  (Interaction) ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ  ควบคู่ไปกับ
ผลงานและข้อความรู้ที่สรุปได้  (Process / Product) ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
(Application) ผู้เรียนเกิดความตระหนักและความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเองและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง 
            ผลที่เกิดกับครู 
 ครูได้คิดวิธีการ  สร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา  ครูได้ใช้ความรู้
ความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  ได้รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลการ
สังเกตการสอนและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงสรุปผลวิธี การแก้ปัญหาที่ให้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน /การท างาน แล้วท าการแบ่งปันประสบการณ์กับตัวแทนขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ 
ยูเนสโก (UNESCO) และคุณครูจากประเทศต่างๆในโครงการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญา 
เพ่ือสร้างพลเมืองโลก ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Teaching with Intangible Cultural Heritage to 
PromoteGlobal Citizenship in Asia and the Pacific) ในระดับนานาชาติ 
 ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งเน้นของ
สถานศึกษา  มีบุคลากรที่มีความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน 
 ผลที่เกิดกับชุมชน 
 สร้างความม่ันใจแก่ชุมชนที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา 
๔.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

 1. ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลกรทาง 
      การศึกษา “สู่ครูมืออาชีพ” 

 2. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนตลอดจนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม 
 4 ครูผู้สอนตระหนักและเห็นความส าคัญการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
๕.  แนวทำงกำรพัฒนำให้ยั่งยืน 

 1. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัดอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ 
      คณะครู 

 2. หน่วยงานต้นสังกัดจัดหาผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรให้ความรู้ ค าแนะน าแก่บุคลากรครู 
6.  กำรเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืน/กำรขยำยผล และ/หรือรำงวัลที่ได้รับ 
- 
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7.  ภำพกิจกรรกำรกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับตัวแทนขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และคณุครจูากประเทศต่างๆ
ในโครงการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญาเพื่อสร้างพลเมืองโลก ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค (Teaching with Intangible Cultural Heritage to PromoteGlobal 
Citizenship in Asia and the Pacific) ในระดับนานาชาต ิ
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วันท่ี 25 มีนาคม 2564 คณะคร ูนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม ให้
การต้อนรับการตดิตามงานขับเคลือ่นบูรณาการมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมสู่การ
จัดการเรียนรู ้โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมเีด็ก ๆ 9 ชาติพันธ์ุ มมีหลกัสูตรบรูณาการโดย
ใช้ Project-basedLearning โดยผสาน Storytelling เเข้ากับกระบวนการที่เป็น 
Collaborative Inquiry ผ่านประวตัศิาสตร์ค าบอกเล่า 
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ภำคผนวก 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคมปีการศึกษา 2563 
 คู่มือการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคมปีการศึกษา 2563 
 เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2563 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ครั้งที่ 2/๒๕๖4 
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ค าสั่ง  โรงเรยีนแม่อายวิทยาคม 
ที่ ๐๘๘ / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

…………………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕4๒ มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจ
หน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา             และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 
๓๔๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน    ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้านฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ การเงินและพัสดุ              ฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เรื่อง การบังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกต าแหน่งทุกประเภท จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.๑  นายพงษ์ไทย  บัววัด   ประธานกรรมการ 
  1.2  นางภัทริณี       ฟองศรี   กรรมการ 
  1.3  นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา  กรรมการ 
  1.4  นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท ์  กรรมการ 
  1.5  นายนิรันดร์      ปัญญาธีระสกุล  กรรมการ 
  1.6  นายมานะ  วุฒินันชัย   กรรมการ 
  ๑.7  นายสมชาย   จันทร์ตะมะ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๘  นางสาวชนัญชิดา ล าพูนพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  อ านวยความสะดวกและประสานงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

  ๒.คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   2.1  นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยัง   ประธานกรรมการ 
   2.2  นางบัวนรินทร์  วิชชุตานนท ์  รองประธาน 

   2.3  นางภูสิริน  ตาอิ่น   กรรมการ 
   2.4  นายมานะ  วุฒินันชัย   กรรมการ 
   2.5  นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย   กรรมการ 
   2.6  นางนวพร  ชัยยาศรี   กรรมการ 
   2.7   นายคงศักดิ์  ตนประเสริฐ  กรรมการ 
   2.8   นายกนกวรรณ มะโน   กรรมการ 

  2.9   นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์  กรรมการ 
   2.10 นางสาวกาญจนาพร ยะสินธ ์   กรรมการ 



๑๐๙ 

 
 

   2.11 นางสาวคนึงนิจ  ศรีจันทร์   กรรมการ 
   2.12 นายณัฐวรรธน์  ตาดค า   กรรมการ   
   2.13 นางสาวศิริกาญจน์           หาญวิริยะสุกุล  กรรมการ 
   2.14 นางสาวงามสิริ  แอโหล   กรรมการ 
   2.15 นายวัชรัพพล  บุญธิมา   กรรมการ 
   2.16 นายเดช   อุทธิยัง   กรรมการเลขานุการ 

 มีหน้ำท่ี  ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางคู่มือการด าเนินการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  และ จัดท าระบบสารสนเทศ
มาตรฐานให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและเขียนรายงานในมาตรฐานท่ี ๑ ด้าน
ผู้เรียน  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ประกอบด้วย 
 1 ) นางภูสิริน  ตาอิ่น  
 2)  นางนวพร  ชัยยาศรี 
 3)  นายกนกวรรณ มะโน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ประกอบด้วย 
  ๑)  นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์ 
  ๒)  นางสาวศิริกาญจน์ หาญวิริยะสุกุล 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ประกอบด้วย 
  ๑)  นางสาวกาญจนาพร ยะสินธิ ์
  2)  นางสาวคนึงนิจ ศรีจันทร์  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

     ๑)  นายคงศักดิ์  ตนประเสริฐ 
  ๒)  นายณัฐวรรธน์ ตาดค า 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
     ๑)  นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยัง 
  ๒)  นายเดช  อุทธิยัง 

   3)  นางสาวงามสิริ แอโหล  
   4)  นายวัชรัพพล  บุญธิมา    

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ประกอบด้วย 
     1)  นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท ์   

 ๒)  นางวราลักษณ์ วุฒินันชัย   
 ๓)  นายมานะ  วุฒินันชัย   

 
 3. คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

      3.1  นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกุล  ประธานกรรมการ 
 3.2  นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์  รองประธานกรรมการ 
 3.3  นายบรรจบ  นะฝั้น   กรรมการ 
 3.4  นายคนองเดช  มณีจักร   กรรมการ  
 3.5   นายเกียรติชัย  ปนค าปิน     กรรมการ 
 3.6   นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ  กรรมการ 
 3.7   นายธนากร  ศรีอุทธา   กรรมการ 



๑๑๐ 

 
 

 3.8   นางสาวอรุณ  ศรีเงิน   กรรมการ 
 3.9   นางสาวกรวิภา แก้วมงคล  กรรมการ 
 3.10  นายธนพล  ชัยวุฒ ิ   กรรมการ 
 3.11  นายวรากร            ธรรมประกอบ  กรรมการ 
 3.12  นางสาวสุภา            กิจจามงคลสกุล  กรรมการ 
 3.13  นายชนาธิป  ปิงยศ   กรรมการ 
 3.14  นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ  กรรมการ 
 3.15  นายอุทัย    อาจอ   กรรมการ 
 3.16  นายอ านาจ  กูณา   กรรมการ 
 3.17  นายวันเสด็จ            พุทธไชย   กรรมการ 
 3.18  นางสาวพัชรินทร์ ปัญญารัตน์  กรรมการเลขานุการ 

 มีหน้ำท่ี ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางคู่มือการด าเนินการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  และ จัดท าระบบสารสนเทศ
มาตรฐานให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและเขียนรายงานในมาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน ๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ประกอบด้วย 
  ๑)  นางสาวอรวรรณ กันทะนนท์ 
  ๒)  นายบรรจบ  นะฝั้น 
                           ๓)  นายวรากร             ธรรมประกอบ 
  4)  นายอ านาจ  กูณา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประกอบด้วย 

      ๑)  นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ 
  ๒)  นายธนากร  ศรีอุทธา 
  ๓)  นางสาวกรวิภา  แก้วมงคล 
  ๔)  นายธนพล  ชัยวุฒ ิ
  ๕)  นางสาวสุภา           กิจจามงคลสกุล   

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ประกอบด้วย 
       ๑)  นายนิรันดร์  ปัญญาธีระสกุล  
  ๒)  นางสาวพัชรินทร์ ปัญญารัตน์ 
  ๓)  นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ 
  ๔)  นายอุทัย  อาจอ  

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.10 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ประกอบด้วย 
  ๑)  นายเกียรติชัย  ปนค าปิน   

 ๒)  นายคนองเดช   มณีจักร    
 ๓)  นางสาวอรุณ  ศรีเงิน      
 ๔)  นายชนาธิป  ปิงยศ 
 5)  นายวันเสด็จ      พุทธไชย 

 4. คณะกรรมกำร มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      4.1  นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา  ประธานกรรมการ 

 4.2  นางสาวสุขสันต์ บุญเล็ก   รองประธานกรรมการ 
 4.3  นายจีราวัฒน์  จั๋นต๊ะวงค์   กรรมการ 
 4.4  นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 



๑๑๑ 

 
 

 4.5  นางวิษา  มณฑา   กรรมการ 
 4.6  นายธราพงษ ์  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
 4.7  นายณัฐกิตติ์  เหลาพนัสสัก  กรรมการ 
 ๔.๘  นายอภิชัย             มานพจันทร์                 กรรมการ 
 ๔.๙  นายชัยวัฒน์             เหนี่ยวองอาจ               กรรมการ      
 4.8  นางนวพร  ชัยยาศรี   กรรมการ 
 4.9  นางภัทรินญา  ใสค า   กรรมการ 
 4.10 นางสาวรุ่งทิวา มุค าหล้า   กรรมการ 
 4.11 นางสาวศศิมาภรณ์ ปันวงค์ยอง  กรรมการ 
 4.1๒ นางสาวณัฐนันท์ จันไชยยศ   กรรมการเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ออกแบบเครื่องมือ รวบรวมร่องรอย เอกสารหลักฐาน และจัดท าระบบสารสนเทศมาตรฐานให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและเขียนรายงานในมาตรฐาน ที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ   
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 
  ๑)  นายจักรพงษ์  ทิพย์ปัญญา 
  ๒)  นางสาวณัฐนันท์ จันไชยยศ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

      ๑)  นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก 
  ๒)  นางสาวณัฐนันท์ จันไชยยศ 

 ตัวบ่งช้ีที่  2.3  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 

      1)   นางวิษา  มณฑา  
              ๒)  นายชัยวัฒน์           เหนี่ยวองอาจ  

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ  ประกอบด้วย 
      1)  นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ   

 2)  นายอภิชัย  มานพจันทร์                  
 ๓)  นางภัทรินญา  ใสค า  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยนรู้อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 

  ๑)  นายธราพงษ ์  ศรีสวัสดิ์    
  ๒)  นายณัฐกิตติ์  เหลาพนัสสัก   
  ๓)  นายจีราวัฒน์  จั๋นต๊ะวงค์   

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
      ๑)  นางนวพร  ชัยยาศรี 
  ๒)  นางสาวศศิมาภรณ์ ปันวงค์ยอง 

  5. คณะกรรมกำร มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      5.1  นางภัทริณี  ฟองศรี   ประธานกรรมการ 

 5.2  นางสาวชนัญชิดา ล าพูนพงศ์  รองประธานกรรมการ 
 5.3  นางสาววาสนา  เดชะกุศล   กรรมการ   
 5.4  นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์  กรรมการ 
 5.5  นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา  กรรมการ 
 ๕.๖  นายศุภณัฐ             นุชอนงค์                      กรรมการ 
 5.7  นายกฤษฎา  กัญญาราช  กรรมการ 



๑๑๒ 

 
 

 5.8  นางสาวมณี   ศิลป์มิตรภาพ  กรรมการ 
 5.8  นางสาววรวรรณ        พานแก้ว   กรรมการ 

  5.9  นางสาวรัตน์ชิณิภรณ์ ตันริน   กรรมการ 
 5.7  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 
 5.8  นายสมชาย  จันทร์ตะมะ  กรรมการเลขานุการ 

 มีหน้ำท่ี ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางคู่มือการด าเนินการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และจัดท าระบบสารสนเทศ
มาตรฐานให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและเขียนรายงานใน  มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ประกอบด้วย 
  ๑)  นางภัทริณี  ฟองศรี 
  ๒)  นายศุภณัฐ       นุชอนงค์  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

     ๑)  นางสาววาสนา เดชะกุศล   
  ๒)  นางสาวชนัญชิดา      ล าพูนพงศ์   

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ประกอบด้วย 
      1)  นายสมชาย  จันทร์ตะมะ 
  ๒)  นายกฤษฎา  กัญญาราช 
  3)  นางสาวมณี   ศิลป์มิตรภาพ 
  ๓)  หัวหน้าสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
  1)  นางสาวจิรัชญา แก้วปัญญา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
  ๑)  นายสมชาย  จันทร์ตะมะ 
  2.)  นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์ 
  3.)  นางสาวชนัญชิดา       ล าพูนพงศ์ 
  4.)  นางสาววรวรรณ        พานแก้ว 
  5.)  นางสาวรัตน์ชิณิภรณ์ ตันริน 
  

 ทั้งนี้  ให้คณะครูและบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

     ลงช่ือ  
      (นายพงษ์ไทย  บัววัด) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนแม่อำยวิทยำคมปีกำรศึกษำ 2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ

75 

ผลกำร
ประเมิน
ตนเอง 

เป้ำหมำย 
ระดับ

คุณภำพ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน           

ดีเลิศ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรยีน           

ตัวบ่งชี้ 1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคดิค านวณ 15 11.25 10.25    

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 3.75 4.06  
  

ตัวบ่งชี้ 1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 3.75 3.87    
ตัวบ่งชี้ 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 3.75 4.5    
ตัวบ่งชี้ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.75 3.45 

 
 

ตัวบ่งชี้ 1.6  มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน  และเจคติที่ดีต่ออาชีพ 5 3.75 4.28    
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน           
ตังบ่งชี้ 1.7 การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 5 3.75 4.4    
ตัวบ่งชี้ 1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 3.75 4.4    
ตัวบ่งชี้ 1.9  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 5 3.75 4.3    
ตัวบ่งชี้ 1.10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 3.75 4.3    

รวม 60 45 47.81    
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร           

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 1.5 1.6    
ตัวบ่งชี้ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 1.5 1.6    
ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2 1.5 1.6  
  

ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 3 2.25 2.4    
ตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 2.25 2.4  
  

ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

3 2.25 1.8 
  

 

รวม 15 11.25 11.4    
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ           

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

5 3.75 4    

ตัวบ่งชี้ 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  5 3.75 4    
ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 3.75 4    
ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

5 3.75 3 
  

 

ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

5 3.75 4    

รวม 25 18.75 19    

รวมคะแนน 100 75 78.21    ดีเลิศ 
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คู่มือกำรด ำเนินกำร 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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ค าน า 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด การศึกษามี
คุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561   มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ 1) 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 3) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีนโยบาย ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และ
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง โดยสถานศึกษาสามารถปรับแผนด าเนินการ การก าหนดค่าตัวชี้วัด แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา ส่วนการประเมินเน้นตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน 
เพ่ือลด ภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้การประเมิน แนวทางการประเมินเน้นการเก็บข้อมูล เชิง
คุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  
 เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาระบบการประเมินและการประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา และ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในเพ่ือให้
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านที่มี ส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้
ให้สมบูรณ์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
 

                                               
ลงชื่อ 

     (นางภัทริณี   ฟองศรี) 
                                         รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

                                       ผู้อ านวยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
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สำรบัญ 
เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ  
ประกาศโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

3 

  
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 7 
     - เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     - ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษา 

 

     - เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานภาพรวมสถานศึกษา  
     - เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้  
  
ส่วนที่ 2 โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ   

9 

     - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 10 
     - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 22 
     - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 29 
ภำคผนวก  
     - ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 

35 

  
 

  



๑๑๗ 

 
 

ประกำศโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ 
ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า 
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงาน ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม จึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้ เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ ก าหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 
                                           (นายภูมิไพรัตน์  อนุพันธ์)      
                                     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม                   

 
 
 
 



๑๑๘ 

 
 

 
 

ประกำศโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  
 เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
เป็น 3 มาตรฐาน ดังนื้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

.  
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

                              
 

                                         (นายภูมิไพรัตน์        อนุพันธ์)  
   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 
 

ประกำศโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  
เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2563   
 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  
โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร 
ทุกคนใน โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคมมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเป็น เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการ 2563 ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลศ  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

.  
ประกาศ ณ วันที่  3  ธันวาคม  .  ๒๕๖3 

 

                                               
ลงชื่อ 

     (นางภัทริณี   ฟองศรี) 
                                         รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

                                       ผู้อ านวยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 
 

ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ประจ ำปี 2563 ของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

......................................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักที่ส าคัญ  ข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
มาตรา 48และการประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกัรคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ในการพัฒนา  
ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี 2561  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ฯส าคัญ    ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 
 

ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

......................................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการ 
จัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญ  ข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และมาตรา 48  ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561  จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน 
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

 
   

มำตรฐำนกำรศกึษำ 
น้ ำหนกั
คะแนน 

ค่ำคะแนน เป้ำหมำยปกีำรศกึษำ 
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75 

2564 
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80 

2565 
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85 

2566 
ร้อยละ

90 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพผูเ้รียน           
 1.1 ผลสัมฤทธิท์ำงวิชำกำรของผู้เรยีน           
ตัวบ่งชี้ 1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สาร  และการคิด
ค านวณ 

15 11.25 12 
12.7

5 
13.5 

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 3.75 4 4.25 4.5 

ตัวบ่งชี้ 1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจคติที่ดีต่ออาชพี 5 3.75 4 4.25 4.5 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรยีน           
ตังบ่งชี้ 1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.9  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 1.10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 3.75 4 4.25 4.5 

รวม 60 45 48 51 54 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร           

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 1.5 1.6 1.7 1.8 

ตัวบ่งชี้ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 1.5 1.6 1.7 1.8 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

2 1.5 1.6 1.7 1.8 



๑๒๒ 

 
 

มำตรฐำนกำรศกึษำ 
น้ ำหนกั
คะแนน 

ค่ำคะแนน เป้ำหมำยปกีำรศกึษำ 

2563 
ร้อยละ

75 

2564 
ร้อยละ

80 

2565 
ร้อยละ

85 

2566 
ร้อยละ

90 

ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางดา้นวิชาชีพ 3 2.25 2.4 2.55 2.7 
ตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

3 2.25 2.4 2.55 2.7 

ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

3 2.25 2.4 2.55 2.7 

รวม 15 11.25 12 
12.7

5 
13.5 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส ำคัญ           

ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

5 3.75 4 4.25 4.5 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้  5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 5 3.75 4 4.25 4.5 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

5 3.75 4 4.25 4.5 

ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 3.75 4 4.25 4.5 

รวม 25 18.75 20 
21.2

5 
22.5 

รวมคะแนน 100 75 80 85 90 

หมายเหตุ   

การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานอิงตำม เกณฑ์กำรประเมินรำยมำตรฐำนภำพรวมของสถำนศึกษำ  

ระดับสถำนศึกษำ ระดับรำยมำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
คะแนนเต็ม 
60 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
25 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
15 คะแนน 

80.00-100.00 ๔๘.๐0 – 60.00 2๐.๐๐ – 25.00 1๒.๐๐ – 15.00 5 (ยอดเยี่ยม) 
๗0.00 – ๗๙.99 ๔๒.00 – ๔๗.๙9 ๑๗.50 – ๑๙.๙๙ 1๐.50 – 1๑.4๙ 4 (ดีเลิศ) 
6๐.00 – ๖9.99 ๓๖.๐0 – 4๑.99 15.๐๐ – ๑๗.49 ๙.๐๐ – 10.49 3 (ดี) 
๕0.00 – ๕๙.99 ๓0.00 – ๓๕.๙9 1๒.๕0 – 1๔.๙9 ๗.๕0 – ๘.๙๙ 2 (ปานกลาง)  
0.00 – ๔9.99 0.00 – ๒9.99 0.00 – 1๒.49 0.00 – ๗.๔9 1 (ก าลังพัฒนา)  
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ส่วนที่ 1 

องค์ประกอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม มี
แนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ สะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา ระดับ
มาตรฐาน ระดับตัวบ่งชี้ การก าหนดมาตรฐานเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
คุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๑ โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม มี 3 มาตรฐาน 2
๑ ตัวบ่งชี้ มีคะแนนรวมจ านวน 100 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีคะแนน เต็ม
ระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ่งชี้ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้ทุกระดับ ว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับใด ในแต่ละ ตัวบ่งชี้ / มาตรฐาน 
โดยก าหนดเกณฑ์แต่ละด้านไว้ที่ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้คุณภาพระดับ 5 คือระดับยอดเยี่ยม ส่วนด้าน
อ่ืนๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละตัวบ่งชี้ว่า สถานศึกษาด าเนินการได้ ในระดับดีขึ้นไป จ านวนกี่ข้อ 
สถานศึกษากจะได้ผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจ านวนข้อที่สถานศึกษา ด าเนินการ ดังนั้นการแปลผลการ
ประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  
 ระดับ 5  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  
 ระดับ 4  แปลผลว่า   มีคุณภาพระดับดีเลิศ  
 ระดับ 3   แปลผลว่า   มีคุณภาพระดับดี  
 ระดับ 2  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับปานกลาง  
 ระดับ 1  แปลผลว่า   มีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา  
 โดยสรุปคือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาที่ 1 จะพิจารณาเป็นค่าร้อยละน ามาเทียบ
กับคะแนนเต็ม แล้วจึงแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดแต่ละตัวบ่งชี้ ขณะที่เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ของมาตรฐานการศึกษาที่ 2 - 3 นั้น จะพิจารณาที่จ านวนข้อที่สถานศึกษาด าเนินการ ได้ในระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้นั้นๆ ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด  
 ดังนั้น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน คุณภาพ
และมาตรฐาน ใน 3 ระดับ คือ  
 1. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งชี้  



๑๒๔ 

 
 

 2. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  
 ๓. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา  
ค ำอธิบำยของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภท ต่างๆ การ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการ เรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียน เป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

เกณฑ์กำรประเมินรำยมำตรฐำนภำพรวมของสถำนศึกษำ  

ระดับสถำนศึกษำ ระดับรำยมำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
คะแนนเต็ม 
60 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
25 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
15 คะแนน 

80.00-100.00 ๔๘.๐0 – 60.00 2๐.๐๐ – 25.00 1๒.๐๐ – 15.00 5 (ยอดเยี่ยม) 
๗0.00 – ๗๙.99 ๔๒.00 – ๔๗.๙9 ๑๗.50 – ๑๙.๙๙ 1๐.50 – 1๑.4๙ 4 (ดีเลิศ) 
6๐.00 – ๖9.99 ๓๖.๐0 – 4๑.99 15.๐๐ – ๑๗.49 ๙.๐๐ – 10.49 3 (ดี) 
๕0.00 – ๕๙.99 ๓0.00 – ๓๕.๙9 1๒.๕0 – 1๔.๙9 ๗.๕0 – ๘.๙๙ 2 (ปานกลาง)  
0.00 – ๔9.99 0.00 – ๒9.99 0.00 – 1๒.49 0.00 – ๗.๔9 1 (ก าลังพัฒนา)  

เกณฑ์กำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 

ระดับรำยตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  คะแนนเต็ม ๓ คะแนน  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  
4.00 – 5.00 2.40 – 3.00 1.60 – 2.00 5 (ยอดเยี่ยม) 
3.50 – 3.99 2.10 – 2.39 1.40 – 1.59 4 (ดีเลิศ) 



๑๒๕ 

 
 

ระดับรำยตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  คะแนนเต็ม ๓ คะแนน  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  
3.00 – 3.49 1.80 – 2.00 1.20 – 1.39 3 (ดี) 
2.50 – 2.99 1.50 – 1.79 1.00 – 1.19 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 2.49 0.00 – 1.49 0.00 – 0.99 1 (ก าลังพัฒนา) 

 

  



๑๒๖ 

 
 

ส่วนที่ 2 

โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  
ประกอบด้วย  มาตรฐานการศึกษา  จ านวน 3 มาตรฐาน 2๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
มำตรฐำนกำรศึกษำ คะแนน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 60 
ตัวบ่งชี้ 1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 15 
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 

ตัวบ่งชี้ 1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 
ตัวบ่งชี้ 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจคติท่ีดีต่ออาชีพ 5 
ตังบ่งชี้ 1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 
ตัวบ่งชี้ 1.9  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 
ตัวบ่งชี้ 1.10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 15 
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 
ตัวบ่งชี้ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2 

ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 3 
ตัวบ่งช้ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 3 
ตัวบ่งช้ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 3 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 25 
ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  5 
ตัวบ่งชี้ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 
ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5 

รวม 100 



๑๒๗ 

 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ( 60 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย  
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ 
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิต สังคม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำร  และกำรคิดค ำนวณ (15 คะแนน) 
  ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษได้อย่างดี กระบวนการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถคิดค านวณ โดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองและมีเหตุผลประกอบ  สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ท าให้
ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานของแต่ละ
ระดับชั้น มีผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนรายบุคคล ที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ 
 วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ  จากประเด็นต่อไปนี้  
 ๑. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ในรายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ทุกระดับชั้น  

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2 )ขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัตไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 3 

 

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

100
× 3 

 ๒. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  
ระดับด ีในรายวิชาภาษาไทย พ้ืนฐานทุกระดับชั้น  

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 



๑๒๘ 

 
 

เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัตไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 2 

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี

100
× 2 

 สรุป การหาค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารในรายวิชา
ภาษไทยพ้ืนฐาน 

=

ร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลการเรยีนตั้งแต่ระดบัปานกลาง (เกรด2 )ขึ้นไป 

ในรายวิชาภาษาไทย + ร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะหแ์ละเขียนสือ่ความหมายระดับดขีึ้นไป
 

3. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ทุกระดับชั้น  

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2 )ขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัตไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 3 

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

100
× 3 

 4. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  
ระดับดี ในรายวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานทุกระดับชั้น  

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 2  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี

100
× 2 

 สรุป การหาค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

=

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด2 )ขึ้นไป 

ในรายภาษาอังกฤษพื้นฐาน + ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดีขึ้นไป
2

 

 5. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ทุกระดับชั้น  



๑๒๙ 

 
 

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2 )ขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัตไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 3 

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

100
× 3 

 6. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายและการ
คิดค านวณระดับดี ในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานทุกระดับชั้น  

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 2  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี

100
× 2 

สรุป การหาค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณใน
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

=

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด2 )ขึ้นไป 

ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน+ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดีขึ้นไป

2
  

เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัตยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ๑๐๐ เท่ากับ 15  (ผลรวมของค่าคะแนนทั้ง 6 
ประเด็น)  

= ค่าคะแนนผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง(เกรด 2) ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน + ค่าคะแนนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมายระดับดี 
ในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
12.00 – 15.00 ยอดเยี่ยม (5) 
09.00-11.99 ดีเลิศ (4) 
06.00-08.99 ดี(3) 
3.99-05.99 ปานกลาง (2) 
0.00 – 2.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 



๑๓๐ 

 
 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) รายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
  2. แบบรายงานการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  โดยใช้ข้อมูลจากข้อสอบ
ปลายภาคเรียนรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคณิตพ้ืนฐาน 
  3. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์  
และผลการจัดกิจกรรมพัฒนา ทักษะทางภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ทั้งการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสารและการคิดค านวณ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำม  
คิดเห็นและแก้ปัญหำ (5 คะแนน) 
  ค ำอธิบำย  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คือสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริง ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ข้อคิดเห็นมีการตั้งข้อสันนิษฐานและมีกระบวนการคิดเพ่ือตรวจสอบ สันนิษฐาน
ได้อย่างถูกต้องมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการอภิปรายร่วมกัน อย่างมี
เหตุผลและสามารถน ากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น การอภิปราย โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้  

 เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี  
 วิธีกำรค ำนวณ   ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น  
 

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2 )ขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัตไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

100
× 5 

  
  

 

 



๑๓๑ 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) รายวิชาวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
  2. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ( 5 คะแนน )  

 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติ มีการคิดค้นนวัตกรรม แนวความคิดใหม่ ๆ สามารถ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์หรือปรับปรุงของเก่าท่ีมีอยู่เดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 วิธีกำรค ำนวณ   ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามรถในการสร้างนวัตกรรม 
 

=
จ านวนผู้เรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ระดับปานกลางข้ึนไป

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

100
× 5 

  
  



๑๓๒ 

 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี 
  2. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (5 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา 
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ ใช้ทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานและการอ้างอิง และ สามารถ
ใช้ทักษะการสื่อสารในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมี คุณธรรม  

  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น   

 

=
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับดีขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป

100
× 5 

  

  



๑๓๓ 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามผู้เรียน  ครูและผู้ปกครอง 
  2. แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน 
 3. สรุปผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.5  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ( ๕ คะแนน )  
 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ และสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา 
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 
2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด  
 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปึทึ่ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่าเฉลยของคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง (ปีการศึกษาที่ประเมิน) ในแต่ละกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  
  
 วิธีกำรค ำนวณ 
  1. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2) ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐาน 
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  
  

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับปานกลาง (เกรด2)ขึ้นไป ทุกระดับชั้น

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 2. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ปีการศึกษาที่ประเมินในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๑๓๔ 

 
 

=
จ านวนผู้เรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (𝑂 − 𝑁𝐸𝑇)สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
× 100 

 

เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=

ผลรวมของร้อยละผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับปานกลาง (เกรด 2)ขึ้นไปและร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3และม. 6 

ที่มีผลการทดสอบ 𝑂 − 𝑛𝑒𝑡 สูงกว่าขีดจ ากดัล่าง
100

× 5 

  
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่สถานศึกษารับการประเมิน 
 ๒. รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา ในปี
การศึกษาท่ีประเมิน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.6  มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ( 5 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย  
 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด 
ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 

=
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชา การงานอาชีพ ตั้งแต่ระดับดี (เกรด 3)ขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

100
 × 5 

  



๑๓๕ 

 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.๕) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด ( 5 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครบ
ทั้ง 8 คุณลักษณะ คือ  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
  6. มุ่งมั่นในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ  
 วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ  

=
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับดีข้ึนไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

100
 × 5 

  
 



๑๓๖ 

 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสังเกตุพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง/ชุมชน  
 2. รายงานกิจกรรมโตไปไม่โกง 
 3. ตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปงาน/กิจกรรม /โครงการ ที่
เกี่ยวข้อง โล่เกียรติบัตร รางวัลของผู้เรียน/สถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ( 5 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน และ
เผยแพร่สู่สากล  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

=
จ านวนผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยระดับดีขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป

100
 × 5 

  
 

 

 

 



๑๓๗ 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  และนับจากข้อมูลแบบ
สรุปโตไปไม่โกง 
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และข้อมูลเชิงประจักษ์  
 3. แบบสรุปรายงานการจัดกิจกรรมสืบสานฮีตฮอย  ฮ่ายผญ๋า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ( 5 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย  
 การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของสมาชิกในสังคม ควรเปิดใจให้กว้าง ยอมรับและเคารพ ในเชื้อ
ชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ยอมรับความแตกต่างที่เกิดข้ึน รับฟังเหตุผล 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีความระมัดระวังในการกระท าและค าพูด ที่อาจน ามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง เคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของ
กันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย  
 เกณฑ์กำรพจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 วิธีค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย   

=
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการยอมรับความคิดเห็น ระดับดีข้ึนไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป

100
 × 5 

  
 

 

 



๑๓๘ 

 
 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการพูดคุยซักถามผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง  
 2. ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 3. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 4. แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเรื่องการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน จากครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.10  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม (๕ คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพที่ดีสามารถปฏิบัติตามสุขบัญญติ ๑๐ ประการ และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงได้ มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม แต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต ที่ดีผู้เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีผู้เรียนที่ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุขและปัญหาต่างๆ  
 วิธีค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

=

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคมในระดับดีขึ้นไป

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด
× 100 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 5  

=
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป

100
 × 5 

  
 

 

 



๑๓๙ 

 
 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี(3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
0.00 - 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ๑. การสังเกตพฤตกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามผู้เรียน ครูและผู้ปกครอง  
 ๒. สรุปการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง/แบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวของผู้เรียน  
 ๓. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน  
 ๔. รายงานการประเมินสุขภาพจิต/หลักฐานการประเมินตนเองของผู้เรียน 
  ๕. รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๖. สรุปผลการประเมินสุขบุญญัติ๑๐ ประการของผู้เรียน 
  ๗. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยที่ดีของผู้เรียน เช่น สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
สถิติการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคล  
 ๘. รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  
 9. แบบสรุปประเมินสุขภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 15 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก 
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน (๒ คะแนน)  
 ค ำอธิบำย 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน พิจารณาจาก  
 ๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
ระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
 2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน  
 3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน  
 4. การท างานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรที่
ต้องแก้ไขหรือไม่  

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๕ ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน 4 ข้อ 1.59 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๓ ข้อ 1.39 ดี(3) 
จ านวน ๒ ข้อ 1.19 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑ ข้อ 0.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  



๑๔๑ 

 
 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. การสอบถามและสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 ๓. สรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้เก่ียวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ (๒ คะแนน)  
 ค ำอธิบำย 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช้ มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
วงจรคุณภาพ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการด าเนินการประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ มี
ผลการด าเนินงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา โดยการท างาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ
สถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
 ๒. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการก าหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ หลัก
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาอย่างชัดเจน  
 ๕. การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  



๑๔๒ 

 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๕ ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน 4 ข้อ 1.59 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๓ ข้อ 1.39 ดี(3) 
จ านวน ๒ ข้อ 1.19 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑ ข้อ 0.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. การสอบถามและสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานประจ าปีและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 ๓. สรุปผลการความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย ( 2 คะแนน )  
 ค ำอธิบำย 
  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาที่เน้นคุณภาพของ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการบริหารความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
รองรับมาตรฐานการศึกษาจนสามารถน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ พิจารณาจาก  
 1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวน การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
 2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ ทางด้านอาคาร 
สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ 
ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง 
และเป็นระบบ  
 3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
( Professional Learning Community ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือ การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management ) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้  



๑๔๓ 

 
 

 4. การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง และการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามแผน ตลอดจนการก ากับติดตาม ประเมินผลและการ จัดท ารายงาน
การบริหารความเสี่ยง  
 5. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัด การ
สถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ มาตรฐาน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 6. การสร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ของ
ผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ  
 7. การรายงานผลส าเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี มีผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๗ ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๖ ข้อ 1.59 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๕ ข้อ 1.39 ดี(3) 

จ านวน ๓-๔ ข้อ 1.19 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑-๒ ข้อ 0.99 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง  
 2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น แผนพัฒนาการ จัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การรายงานผล การ
ส าเร็จของการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 3. ประเมินมาตรฐาน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และห้องพิเศษต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
  



๑๔๔ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ (3 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้ง มาตรฐาน
และคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น  
 2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ก าหนดในข้อ 1 
  3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ได้
ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลังหรือพัฒนาไปพร้อมกัน  
 4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็นรายบุคคลหรือ เป็นกลุ่ม 
โดยพิจารณาจากสภาพและปัญหาที่ค้นพบในข้อ 3 เป็นหลัก และองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา 
วิทยากร เป็นต้น  
 5. ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผลด าเนินการ  
 6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด ก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหรือน าผลการพัฒนา ไป
ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๖ ข้อ 3.0 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๕ ข้อ 2.5 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๔ ข้อ 2.0 ดี(3) 
จ านวน ๓ ข้อ 1.5 ปานกลาง (2) 

จ านวน ๑-๒ ข้อ 1.0 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. การสังเกตพฤติกรรมของครู และการสอบถามสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน  
 ๒. สรุปผลการประเมินและการพัฒนาครูตามมาตรฐานความรู้ของมาตรฐานความรู้ของวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
  ๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการปฏิบัติงานครู 
รายบุคคล เป็นต้น  
  



๑๔๕ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
(3 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให้ สอดคล้อง
กับปัญหาของสถานศึกษา และด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
พิจารณาจาก  
 ๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ สอดค้ลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๒. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา  
 ๔. การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
 ๕. การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๕ ข้อ 3.0 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๔ ข้อ 2.5 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๓ ข้อ 2.0 ดี(3) 
จ านวน ๒ ข้อ 1.5 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑ ข้อ 1.0 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. การสอบถามและสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของ
สถานศึกษา รายงานประจ าปีและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  



๑๔๖ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ (3 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย 
  สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
สถานศึกษา มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
จัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/ การ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 การจัดระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก 
  ๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
 ๒. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
 ๓. การขับเคลื่อนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของคณะกรรมการงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศึกษา  
 ๔. การด าเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
  ๕. การจัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๖. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  
 ๗. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง และการ
ให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  
 ๘. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
 ๙. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่
ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี  
 ๑๐. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๙-๑๐ ข้อ 3.0 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๗-๘ ข้อ 2.5 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๕-๖ ข้อ 2.0 ดี(3) 
จ านวน ๓-๔ ข้อ 1.5 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑-๒ ข้อ 1.0 ก าลังพัฒนา (1) 

 



๑๔๗ 

 
 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ระบบโครงสร้าง การบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นต้น  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (25 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน จัด
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน แต่ละบุคคล สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน  
ในกำรด ำเนนิชีวิต (5 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ที่สามารถน าไปจัด 
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและความสามารถน าไป 
ประยุกตใช้ในชีวิต  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 ๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง  
 ๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ 
สื่อสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้  
 ๓. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  ๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 ๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน  
 ๖. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  ๗. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  ๘. มีรายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือ  
แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  

 

 



๑๔๘ 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๘ ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๗ ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 

จ านวน ๕-๖ ข้อ 3 ดี(3) 
จ านวน ๓-๔ ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑-๒ ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

 
แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของทุกกลุ่มสาระ  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  3. บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน  
 4. โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  5. รายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือ
แก้ปัญหา นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
 6. เอกสารประกอบการสอน ร่องรอย รูปภาพ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (5 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ พิจารณาจาก  
 ๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน การจัดหาสื่อเพ่ือใช้ในการเรียน 
การสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
 ๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับสถานศึกษา  
 ๓. การขับเคลื่อนกลไก ให้มีการสร้างสื่อ การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
  ๔. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม  
 ๕. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  
 ๖. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
 ๗. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครูและผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
 ๘. การน าสื่อใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
  



๑๔๙ 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๘ ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๗ ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 

จ านวน ๕-๖ ข้อ 3 ดี(3) 
จ านวน ๓-๔ ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑-๒ ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้  
 2. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อการเรียนการสอนของครู การให้บริการทางด้านเทคโนโลยี 
  3. สรุปผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก (5 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก รัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พิจารณาจากการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
 4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 5. การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก สถานศึกษา  
 6. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น  
 7. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และรายงาน 
กิจกรรม  
  



๑๕๐ 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๗ ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๖ ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๕ ข้อ 3 ดี(3) 

จ านวน ๓-๔ ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑-๒ ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานของครู เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัย 
สื่อ นวัตกรรม  
 2. การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู  
 3. การสอบถามและสัมภาษณ์ครู ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
 4. รายงานการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน (5 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยการ 
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่
เหมาะสม โดยผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ ผู้เรียน
น าไปใช้ประโยชน์  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธภาพ พิจารณาจาก  
 1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมินผู้เรียนจาก สภาพ
จริง  
 2. มีการก าหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
 3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
 4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
 5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๕ ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๔ ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 
จ านวน ๓ ข้อ 3 ดี(3) 
จ านวน ๒ ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑ ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 



๑๕๑ 

 
 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้อง  
 2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมิน  
 3. ตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้  
 4. การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
 5. การสังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  
(5 คะแนน)  
 ค ำอธิบำย  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้บุคลากรมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิด 
ขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการ ท างาน
ปกติของสถานศึกษา มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือมีการวิจัยและเลือกสรร  
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง  
 เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ พิจารณาจาก  
 ๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งการ 
พัฒนาคุณภาพ จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 ๒. การน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๓. การวิเคราะห์สังเคราะห์/วิจัย และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
  4. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเป็นการท างานปกติ ของ
สถานศึกษา  
 5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  6. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  7. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ านวน ๘ ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ านวน ๗ ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 

จ านวน ๕-๖ ข้อ 3 ดี(3) 
จ านวน ๓-๔ ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ านวน ๑-๒ ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 



๑๕๒ 

 
 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การใช้ผลการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น  

  



๑๕๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2563   
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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เครื่องมือประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2563  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน    

 ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา  ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

โดยพิจำรณำเป็นรำยประเด็นพิจำรณำ 
1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำร  และกำรคิดค ำนวณ 
1.1) นักเรียน มีผลการเรียนตั้งแตร่ะดบัปาน
กลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ในรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน ทุกระดับชั้น  

 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาภาษาไทย สาระ
พ้ืนฐาน ม.1-ม.6 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานรายบุคคลนับผล
การเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

2.25  2.46      

 1.2) นักเรียน มีผลการประเมนิการอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขยีนสื่อความหมาย  
ระดบัด ีในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานทุก

แบบรายงานสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขยีนสื่อความหมาย รายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน สาระพ้ืนฐาน ม.1-ม.6  

1.50  1.90      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ระดบัชั้น แบบทดสอบปลายภาคเรียนวิชาภาษาไทย 

1.3) นักเรียน มีผลการเรียนตั้งแตร่ะดบัปาน
กลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ทุกระดับชั้น 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาภาษาอังกฤษ 
สาระพ้ืนฐาน ม.1-ม.6 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานรายบุคคล นับ
ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

2.25  1.91      

1.4 ) นักเรียน มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขยีนสื่อความหมาย  
ระดบัด ีในรายวิชาภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานทุก
ระดบัชั้น 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาภาษาอังกฤษ 
สาระพ้ืนฐาน ม.1-ม.6 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานรายบุคคล นับ
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

 1.50 0.68      

1.5 )นักเรียน มีผลการเรียนตั้งแตร่ะดบัปาน
กลาง (เกรด 2) ขึ้นไป ในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ทุกระดับชั้น  

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระ
พ้ืนฐาน ม.1-ม.6 

 2.25  2.31      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

 เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานรายบุคคล นับ
ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

1.6) นักเรียน มีความสามารถในผลการ
ประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความหมาย ระดับด ีในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานทุกระดับชั้น  

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาคณิตศาสตร์ สาระ
พ้ืนฐาน ม.1-ม.6 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานรายบุคคล นับ
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

 1.50  0.97      

สรุปภาพรวม ข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา     

-  11.25 10.25      

 
 
 
2.มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
2.1) นักเรียน มีความสามารถในการคดิ
วเิคราะห์คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาวทิยาศาสตร์

3.75  4.06      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

แลกเปลี่ยน ความคดิเห็นและแก้ปัญหาใน
ระดบัดี 
 

พ้ืนฐาน และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระพ้ืนฐาน ม.1-ม.6 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐานรายบุคคล 
นับผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป โดยวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานมีนักเรียนร้อยละ77.21
ได้ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐานมีนักเรียนร้อยละ
85.08 ได้ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

 

 

 

3.มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
3.1) นักเรียน มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปถ.05) รายวิชาการออกแบบ

3.75 3.87      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

เทคโนโลยี 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาการออกแบบเทคโนโลยีรายบุคคล 
นับผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป  

4.มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
พิจารณาจาก 
1)ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2).มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนโดยครูผู้สอนสาระ
เทคโนโลยี 

ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้เรียน 

สรุปผลการประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนพบว่า
นักเรียนร้อยละ 97 มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจาอินเตอร์เน็ต  และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีขึ้น
ไป และ นักเรียนร้อยละ 98 มีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมี

 3.75 4.5      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ     
5.1) นักเรียน มีผลการเรียนตั้งแตร่ะดบัปาน
กลาง (เกรด 2) ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐาน ทุก
กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

 เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนสอน
ของครูทุกคน 

รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปี
การศึกษา 2563 

       

5.2 ) นักเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ปีการศึกษาท่ี
ประเมินในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        ปกีารศึกษา 2563 

 

       

สรุปภาพรวม ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา     

 3.75  3.45      

6.มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
6.1 ) นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

เอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ของครูวิชาการงานอาชีพรายบุคคล นับผลการ

 
3.75 

 4.28      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

เรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ56.98 

รายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมครูภูมิปัญญาถ่ิน 
กิจกรรมสืบสานฮีตฮอยแม่อาย โครงการพันธะ
สัญญา (MOU)กับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก โครงการพั?นาระบบ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โครงการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนค้นพบตนเองเห็นทางเลือก ท างาน
เป็นและพัฒนางานได้ โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาถิ่น โครงการศาสตร์พระราชา 

รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พบว่า 
นักเรียนร้อยละ100  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 

ค่ำ
เป้ำหมำยท่ี
สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ร้อยละ 75 

 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

เท่ำกับ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

สูงกว่ำ
ระดับ

ที่
ก ำหน

ด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พบว่า 
นักเรียนร้อยละ100  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 1 : ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา   ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์
ที่สถำน 
ศึกษำท ำ

ได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. กิจกรรมโตไปไม่โกง 
2. รายงานส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนภาคเรียน 
3. เอกสารสรุปกิจกรรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
4. สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับกับผู้เรียนใน
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  
5. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7. ภาพถ่ายกิจกรรม  
8.เกียรติบัตร  

3.75 
 

4.4 
 

    

 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 1. แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์โตไปไม่ 3.75 4.4      
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์
ที่สถำน 
ศึกษำท ำ

ได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ไทย โกง 
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
และข้อมลูเชิงประจักษ์ จากกิจกรรมพ้ืนบ้าน
ล้านนาสู่ชุมชน กิจกรรมค่ายดนตรี กิจกรรม
ค่ายนาฏศิลป์ และกิจกรรมค่ายศิลปะ 
3. แบบสรุปรายงานการจัดกิจกรรมสืบสานฮีต
ฮอย  ฮ่ายผญ๋า 
 

  

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

1. แบบสรุปกิจกรรมโตไปไม่โกง 
2. สรุปรายงานโครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
3. แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนด้าน
ครอบครัว 
 
 
 

3.75 
 

4.3 
 

     

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 1. สรุปการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง 
2. รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแล

3.75 
 

4.3 
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์
ที่สถำน 
ศึกษำท ำ

ได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ช่วยเหลือนักเรียนและแบบสรุปประเมินสุขภาพ
ผู้เรียน 
3. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การมีสุขนิสัยที่ดีของผู้เรียน เช่น สถิติการใช้
ห้องพยาบาล 

 น้ าหนักคะแนน 15 17.4      
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เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา  ปานกลาง ดี  ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
๒. มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ 
ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ 
ภาระหน้าที่ จัดแบ่งสายงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 
๓. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 
 

1. แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในของ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
6. ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
7. สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก (MOU) 
8. สถานศึกษามีการก ากับติดตามและวิธีการ

1.5 1.6      
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

๔. การท างานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไป
ในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มี
ข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 

ประเมินผลด าเนินงาน  
9. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพันธะ
สัญญา  (MOU) กับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก 
10. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ
พิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ
สถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  
 ๒. การมแีผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือ

 
1.แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3.แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. สรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้เก่ียวข้อง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา  

 

 
1.5 

 
1.6 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 
ปีมีการก าหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ หลักใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔. การมีระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาอย่างชัดเจน  
 ๕. การมีรายงานประจ าป ีหรือ
รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
แต่ละปีท่ีสะท้อน ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามวิสัยทัศน์เป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

 
 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
มีคุณภาพ พิจารณาจาก  
1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัด
รายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การ
บริหารจัดการสถานศึกษา เช่น  
1. แผนพัฒนาการ จัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การ รายงานประจ าปี 
2. หลักสูตรสถานศึกษา  
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. หลักสูตรสัมมาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เช่น รายวิชาการจีบผ้า การเพาะ

1.5 1.6      
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

เห็ดเศรษฐกิจฯ 
5. หลักสูตรรายวิชาตามแผนการเรียน จ านวน 
- แผนการเรียน คือ วิทย์-คณิต, ฝรั่งเศส, 
ภาษาจีน, ไทย-สังคม, กีฬา และดนตรีไทย 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น รายวิชา
ภาษาจีน นาฏศิลป์ ดนตรี วงโยธวาธิต 
คณิตศาสตร์ ฯ 
- กิจกรรมชุมนุม จ านวน 44 ชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ นศท. 
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ 
ทางด้านอาคาร สถานที่  สะอาด เรียบร้อย 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง
และเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่
ร่ม รื่ น  สวยงาม เอ้ือต่ อการเรียนรู้  มี ก าร
ให้บริการผู้ เรียนด้านต่างๆ ทั้ งด้านสุขภาพ
อนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการและ
วิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ 

1. ทะเบียนสื่อและเทคโนโลยี 
2. ทะเบียนวิจัยการใช้สื่อเทคโนโลย ี
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
5. โครงการส่งเสริมทรัพยากรและปัจจัยความ
พร้อมเพ่ือประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
7. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่าง
พอเพียง และเป็นระบบ 

9. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
10. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ( Professional Learning 
Community ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือ การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management ) 
ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. โครงการพันธะสัญญา (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
2. บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านวิชาการเพ่ือจัดการด้านการเรียนการสอน
สายอาชีพ ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วม โครงการความ
ร่วมมือการพัฒนาและทดลองเชิงนโยบายเพ่ือ
ออกแบบระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจ
ฐานนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ระหว่าง ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ลาดกระบัง ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือกันทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน 
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ร่วมกับ 
ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ว่าด้วยเรื่องความ
ร่วมมือกันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของ
โรงเรียน 
6. บันทึกข้อตกลงความรู้มือ ระหว่าง โรงเรียน
แม่อายวิทยาคม ร่วมกับ สมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกัน
ด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัย
วัยรุ่น 
7. กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ          
( Professional Learning Community )  
8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน
ของครู 
9. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

4. การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมี
การระบุความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การ
ด าเนินการตามแผน ตลอดจนการก ากับติดตาม 
ประเมินผลและการ จัดท ารายงานการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

1. รายงานการประเมินและการประกันความ
เสี่ยง  
 

       

5. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น า มีความสามารถในการ
บริหารจัด การสถานศึกษา โดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการโดยใช้ มาตรฐานการศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1.รายงานการประชุมประจ าเดือน 
2.บันทึกการประชุมประจ าเดือน 

       

6. การสร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษา โดย
มีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรม
ดีเด่น ของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ 

1.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
-กิจกรรม กีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เวียงมะลิกา 
-กิจกรรม กรีฑาเบญจมิตรนักเรียน 
-กิจกรรม กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
7. การรายงานผลส าเร็จของการบริหารการ
จัดการสถานศึกษาทุกปี มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัด
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม 

       

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและ
คุณภาพของครู ตามทีอ่งคก์รวิชาชีพครกู าหนด
ขึน้ รวมทั้ง มาตรฐานและคณุภาพของครูที่
หนว่ยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น  
 2. ประเมินครูว่ามมีาตรฐานและ
คุณภาพตามที่ก าหนดในขอ้ 1 
  3. วิเคราะห์ผลการประเมนิครตูาม
ข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตน
และปฏิบัติงาน ได้ครบถว้นตามมาตรฐาน 

1. เอกสารมาตรฐานและคุณภาพครู 
2. การสังเกตพฤติกรรมของครู และการ
สอบถามสัมภาษณ์คร ูผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
3. สรุปผลการประเมนิและการพฒันาครูตาม
มาตรฐานความรู้ของมาตรฐานความรู้ของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 4. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการ
ปฏิบัติงานครรูายบุคคล ID Plan (Individual 
Development Plan) เป็นต้น  

2.25 2.4      
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ระดบัคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใด
ก่อนและหลังหรือพัฒนาไปพร้อมกัน  
 4. จัดกลุม่ครูทีจ่ะพัฒนา (หมายถงึ 
พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็น
รายบุคคลหรือ เป็นกลุ่ม โดยพจิารณาจาก
สภาพและปัญหาทีค้่นพบในข้อ 3 เป็นหลัก 
และองค์ประกอบอืน่ ๆ เช่น งบประมาณ 
ระยะเวลา วทิยากร เป็นต้น  
 5. ก าหนดรูปแบบและกจิกรรมการ
พัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผลด าเนินการ  
 6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่
ก าหนด ก ากบัดแูลสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์
และพัฒนาต่อไป รวมทัง้น าผลการพฒันามาให้
รางวัลยกย่องเชิดชูเกยีรติหรือน าผลการพฒันา 
ไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
เงนิเดือน  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 2.25 2.4      
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 
 ๑. การวางแผนและการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ สอดค้ลอง
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๒. การมรีะบบ/กลไก หรือ 
แผนปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. การมรีะบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนา  
 ๔. การมรีายงานประจ าปี หรือ
รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
แตล่ะปีทีส่ะท้อน ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามการวางแผนและการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
 ๕. การจดัระบบและการด าเนินการ

- สารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  
สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
- รายงานการด าเนินโครงการส่งเสริมทรัพยากร
และปัจจัยความพร้อมเพ่ือประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
- รายงานการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563 
- รายงานผลการด าเนินงานงานอาคารสถานที่
ประจ าปีการศึกษา  2563 
- รายงานการให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่
หน่วยงานภายนอก 
- รายงานความพึงพอใจการใช้อาคารสถานที่
จากหน่วยงานภายนอก 
- รูปภาพอาคารสถานที่ 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ตามระบบประกนัคณุภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู ้
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
     ๑. จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารงาน
ทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา  
     ๒. การมคีณะกรรมการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  
     ๓. การขับเคลื่อนกลไกงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาของคณะกรรมการ
งานเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษา  
     ๔. การด าเนนิการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 
     ๕. การจดัประชุมชี้แจง สร้างความ
ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกีย่วขอ้ง
ทราบเกีย่วกบั ระบบการบริหารงานเทคโนโลยี

 
 
 
 
๑  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2  สารสนเทศประจ าปี 
3  โปรแกรมการวัดและประเมินผล ( GPA)  
4  ระบบโครงสร้าง การบริหารงาน 
5  รายงานการด าเนินโครงการต่างๆ 
6  สื่อ และเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ 
7  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2.25 1.8      
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ตัวบ่งชี้ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ที่
สถำน 

ศึกษำท ำ
ได ้

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

สารสนเทศ  
     ๖. การก าหนดผู้รบัผิดชอบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา  
     ๗. การจดัระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจุบัน สะดวกต่อ
การเข้าถึง และการใหบ้ริการ/การเชื่อมโยง
เครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสังกัด  
     ๘. การมข้ีอมลูสารสนเทศของผู้เรียน ครู 
และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเปน็ปัจจบุัน  
     ๙. การมข้ีอมลูสารสนเทศผลการ 
ประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 
๓ ปี  
     ๑๐. การน าขอ้มลูสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน 
และการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
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เครื่องมือประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2563   สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  5 ประเด็นพิจำรณำ 

 ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ผลลัพธ์
ที่สถำน 
ศึกษำท ำ

ได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

โดยพิจำรณำเป็นรำยประเด็นพิจำรณำ 
1.  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดท าแผน 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 

3.75 4      

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี Application และใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในละภายนอกโรงเรียน   

-รายงานการใช้สื่อ 
-ภาพการใช้สื่อในห้องสมุด 
-โครงสร้างฝ่ายงาน 
-ภาพการใช้สื่อสารสนเทศ 

3.75 4      

เอกสารงานประกัน 2 
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ผลลัพธ์
ที่สถำน 
ศึกษำท ำ

ได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

-ห้องสื่อ/ห้องสมุด 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 

-กิจกรรม PLC 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-การแข่งขันทักษะวิชาการ 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-ทะเบียนสื่อ 

3.75 4      

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้เรียนรู้
และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 10 ครั้ง 
 
 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-แผนวัดผล 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-ผลสัมฤทธิ์ 
-สังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

3.75 3      

5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ค่ำเป้ำหมำย
ที่

สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ผลลัพธ์
ที่สถำน 
ศึกษำท ำ

ได้ 

ระดับค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมเกณฑ์ 

ต่ ำกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

เท่ำกับ
ระดับที่
ก ำหนด 

สูงกว่ำ
ระดับที่
ก ำหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

-กิจกรรม PLC 
 

3.75 4      
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 

วันพฤหัสบดทีี่ 27 พฤษภำคม 2564  เวลำ 09.00 น. 
ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

 
ประธำนที่ประชุม  
 นายอภิชาติ  อินตารักษา 
ประชุมเวลำ 09.00  น. 
ผู้เข้ำประชมุ จ ำนวน 13  คน ได้แก่ 

1 . นายสมศักดิ ์ จันทร์แก้ว                   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
2. นายอดิศร    จันทร์ธีระโรจน ์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
3. นางสาวสุพตัรา บูรณะพมิพ ์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. นางพัชริดา  สรรพจารย ์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
5. พระปลัดจรูญญาณวิทย ์วชิรปญโญ   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ 
6. นายนราดล  ประไพศรี     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. นางจันทร์จิรา  อภัย   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
8. นายภานุวัฒน ์  หนานใส ่   กรรมการผู้แทนศิษยเ์ก่า 
9. นายบรรจบ  นะฝั้น   กรรมการผู้แทนคร ู

 10. นายพงษ์ไทย   บัววัด               กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ลำประชุม จ ำนวน 4 คน ได้แก่   
   1. นายกว ี  ยอดแสง   ติดราชการ 

2. นายสญัญา  อิ่นแก้ว   ติดราชการ  
3. นายศราวุฒิ  ปินตา   ติดราชการ 
4. พระครูวิสิฐสุตานุกลู    ติดกิจสงฆ ์

ผู้เข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน ๑0 คน ได้แก่ 
1. นางบัวนรินทร ์ วิชชุตานนท ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. นายจักรพงษ ์  ทิพย์ปัญญา  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
3. นายนิรันดร ์  ปัญญาธีระสกลุ  หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารกจิการนักเรียน 
4. นางพิมพ์ไพรสณฑ ์ อุทธิยัง   ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
5. นางวิษา  มณฑา   ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
6. นายสมชาย   จันทร์ตะมะ  ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
7. นายมานะ  วุฒินันชัย   งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. นางภูสริิน  ตาอิ่น   งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9. นางสาวพัชรินทร ์ โครงกาบ   งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ระเบียบวำระที่  ๑  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 1.1 นายอภิชาติ  อินตารักษา กลา่วขอบคุณ และ แจ้งว่าแมไ้มไ่ด้ประชุมกันอย่างเป็นทางการแต่ได้ตดิตามข่าวสารจากทาง
โรงเรียนและจากการรายงานผลโดยผู้อ านวยการโรงเรียนอยูเ่สมอกล่าวเปิดประชุมโดยเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
นายพงษ์ไทย  บัววัด แจ้งรายละเอียดตามวาระ 
 
            /1.2...... 
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 1.2. แนะน าบุคลากรใหม่ 
  - นายศุภณัฐ   นุชอนงค์  ครูกลุ่มสาระการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
  - นางสาวมณี   ศิลป์มิตรภาพ ครูกลุ่มสาระการศึกษาภาษาตางประเทศ(ภาษาจีนวิทยากรพิเศษ) 
  - นายวันเสด็จ พุทธชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขงานอนามัยและโภชนาการ 
 1.3. การบันทึกลงนามความร่วมมือวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จากนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดในการสร้างเครือข่าย พัฒนาครู โรงเรียนสังกัด และ การ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้น พัฒนา 4 สมรรถนะ 
  - การพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
  - พัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาดิจิตัล 
  - พัฒนาทักษะ EF หรือ Executive Function ทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง ของครู และการใช้สมองของ
นักเรียนในระดับปฐมวัย 
  - การปรับเปลี่ยนทัศนคติ Mindset ของครูและนักเรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษาเพื่อองค์กร 
 1.4. การขออัตราก าลังข้าราชการครูที่มีต าแหน่งแล้ว โดยการสอบกรณีพิเศษภายใน โดยคัดเลือกจากครูที่มีผลงานทาง
วิชาการระดับประเทศ และการสอบคัดเลอืกตามกระบวนการต่อไป ส่วน การขออัตราก าลังท่ียังไม่มีต าแหน่งเพื่อให้สอดคลอ้งกับจ านวน
ที่เหมาะสมของสถานศึกษา โดยการท ากรอบอัตราก าลังขึ้น ไปตามล าดับ  
 1.5 รูปแบบการจัดการเรียนการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทางโรงเรียนได้มีการส ารวจความพร้อมของคุณครู
ในการสอนออนไลน์ มีคุณครู ที่มีความพร้อมร้อยละ 60 และ ยังไม่มีความพร้อม อีก ร้อยละ 40 ซึ่งผู้อ านวยการได้ประชุมช้ีแจงว่าการ
สอนออนไลน์ ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก จึงท าให้คณะครูมีความ พร้อม เกือบ 100 % โดยทางงานสื่อและเทคโนโลยีได้จดัท า QR CODE ซึ่งมี
คุณครูประจ าชั้นเป็นผู้ดูแลกลุ่ม จะมีการดึงนักเรียนในห้องที่ปรึกษาและคุณครูประจ าวิชาแต่ละท่าน เพื่อสอนออนไลน์ใน
ช่องทางดังกล่าว ซึ่ง ผลส ารวจพบว่า มีนักเรียน ร้อยละ 70 สามารถติดต่อเข้ากลุ่มได้ และ อีกจ านวน ร้อยละ 30 ท่ียังติดต่อไม่ได้ ซ่ึง
ทำงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำตัวแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ นำยอดิศร  จันทร์ธีระโรจน์ ได้สอบถำมว่ำ นักเรียนอีก จ ำนวนร้อยละ 
30 ที่ติดต่อไม่ได้เป็นเพรำะอะไร และ มีวิธีแก้ไขปัญหำอย่ำงไร โดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้ตอบค ำถำมดังกล่ำวว่ำ นักเรียน
จ ำนวน ร้อยละ 30 ดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเข้ำศึกษำใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ มัธยมศึกษำปีที่ 4 และเมื่อมี
กำรเปิดภำคเรียนตำมปกติ ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ท ำหน้ำท่ีสอนซ่อมเสริมเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนจ ำนวนเหล่ำน้ีให้ทันเหมือนนักเรียน
กลุ่มปกติ 
 1.6 การก่อสร้างทางเดินเช่ือมอาคารมีหลังคาในโรงเรียน 
 1.7 การปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จากโครงสร้างเดิม มี ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงานต่างๆ และ หัวหน้าฝ่ายงาน โดยให้ปรับจาก รองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ เป็น หัวหน้าฝ่าย และ หัวหน้าฝ่ายเดิม
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย เนื่องจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษามีต าแหน่งเฉพาะอยู่แล้ว 
 1.8 ประธานในที่ประชุมนายอภิชาติ  อินตารักษา กล่าวแสดงความยินดีล่วงหน้าส าหรับต าแหน่งที่สอบกรณีพิเศษที่มีเลข
ต าแหน่ง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่  ๒  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครัง้ที1่/2564 วันท่ี   7 มกราคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รับรองการประชุม  

               /มติที่ประชุม.... 
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นำยอดิศร  จันทร์ธีระโรจน์ ตัวแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอเพ่ิมเติมว่ำ วำระใดหำกมีคณะกรรมกำรโต้แย้งหรือเสนอแนะ
ใหม่ ให้รำยงำนเพ่ิมเติมในกำรประชุมทุกครั้ง 
 

มติท่ีประชุม รับรอง 
            

ระเบียบวำระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจำกกำรประชุมครั้งท่ี  1/2564 

- ไม่มี - 

 

ระเบียบวำระที่  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
4.1 พิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 

2565 ผู้อ านวยการสถานศึกษากล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เน้นพัฒนาสมรรถนะครูและ
นักเรียนด้านภาษา 4 ภาษา ที่โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและแนวโน้มในการประกอบอาชีพของ
นักเรียนว่า ศาสตร์แขนงใด ท่ีมีความเหมาะสม และ จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการเรียนรู้ จึงน ามาปรับเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรยังคงเดิม แต่ เพิ่มเติ มห้องเรียนขึ้นมาอีก 1 ห้อง จาก 4 ห้อง 
เนื่องจากจ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นเป็นแผนการเรียนดังนี้ ห้องเรียนที่ 1 
แผนการเรียนวิทยศาสตร์สุขภาพ ห้องเรียนที่ 2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์วิศกรรมสถาปัตยกรรมฯลฯ ห้องเรียนที่ 3 แผนการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนที่ 4 แผนการเรียนภาษาจีน ห้องเรียนที่ 5 แผนการเรียนไทย -สังคม ห้องเรียนที่6 แผนการเรียนทางเลือก 
ดนตรี กีฬา และห้องเรียนที่ 7 แผนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาเกาหลี  
 
นำยอดิศร  จันทร์ธีระโรจน์ ตัวแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอเพ่ิมเติมว่ำหลักสูตรสถำนศึกษำมคีวำมส ำคัญ เพรำะ
เปรียบเสมือนเข็มทิศ หำกครูผู้สอนสำมำรถสอนตำมหลักสูตร ตำมตัวชี้วัด และบันทึกหลังสอนตำมตัวชี้วัดมำกกว่ำจำกเอกสำร
หนังสือเรียนจะส่งผลต่อผู้เรียนได้จริง 
นำยสมศักดิ์  จันทร์แก้ว ตัวแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอเพ่ิมเติมว่ำ ในยุคปัจจุบันผู้เรียน มีกำรศึกษำจำกสภำพจริงและ 
ศึกษำจำกกระบวนกำรทำง Internet หำกทำงโรงเรียนสำมำรถจัดท ำหลักสูตรทีส่อดคล้องและมีกำรให้บริกำรทำงด้ำน Internet 
ให้แก่ผู้เรียน จะท ำให้โรงเรียนพัฒนำแบบก้ำวกระโดด 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

4.2 พิจารณาขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเอกสารภาคผนวก 2 
 

นำยอดิศร จันทร์ธีระโรจน์ ตัวแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถำมเพ่ิมเติมว่ำ ก่อนกำรประเมินดังกล่ำว ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินหรือไม่ ผลกำรประเมินมำจำกสภำพจริงหรือเปล่ำ มีกระบวนกำรตำมที่ต้ังใจไว้หรือไม่ และหำกกำรประเมินสอดคล้อง
กับเรื่องของหลักสูตรและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์จะท ำให้ผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพึงพอใจมำกกว่ำน้ี 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

4.3 พิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) โดย นำยจักร
พงษ์ ทิพย์ปัญญำ หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ เสนอรายละเอียดดังกล่าวว่ามี 2 โครงการโดยขอใช้งบประมาณจ่ายขาด
จากเงินรายได้สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.3.1 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 250,000. - เดิมทีเป็นโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 และเป็นโครงการที่งบประมาณมาถึงตอนปลายปีงบประมาณ ซึ่งทางโรงเรียนได้เร่งท าโครงการดังกล่าวและ
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คณะกรรมการชุดเดิมเคยร่วมกันพิจารณา และเคยได้รับการอนุมัติไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2563 แต่เจ้าของโครงการไม่สามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวในห้วงเวลาที่ต้องใช้เงินสะสม จึงได้ท าบันทึกข้อความให้งบประมาณดังกล่าวตกไปเพื่อเป็นเงินสะสมใน
ปีงบประมาณ 2564  

 4.3.2 โครงการส่งเสริมทรัพยากรและปัจจัยความพร้อมเพื่อประสทธิภาพการจัดการศึกษา กิจกรรม ก่อสร้างโรง
จอดรถนักเรียน งบประมาณ 3,000,000.- เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถให้นักเรียน เดิมใช้อาคารหลังเก่ามีลักษณะคับแคบ 
นักเรียนจึงน ารถไปจอดบริเวณหลังห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการก่อสร้าง ซึ่งทางส านักช่างฯได้มา
ตรวจสอบ จ านวนหลายครั้งแล้ว ต้องตัดต้นไม้จ านวน 2 ต้นออก และ ท าเป็นโดมหลังคาขนาดสูงและมีรั้วรอบและมีการถมดิน การ
สร้างหลังคาต้องมีการสร้างตอม่อ หากลาดยางมะตอยจะท าให้สร้างตอม่อล าบาก จึงใช้กระบวนการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นพื้น 
งบประมาณที่ใช้จึงค่อนข้างสูง ตามที่แจ้งไป 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 4.4 พิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ตามเอกสาร ภาคผนวก 3 นำยจักร
พงษ์ ทิพย์ปัญญำ หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ ได้อธิบายว่าแผนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ 
จ านวน 3 แผน คือ  
  - แผนพัฒนาการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  - แผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 
 จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯพิจารณา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อด าเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
อภิปรำยเพ่ิมเติม นำยอดิศร จันทร์ธีระโรจน์ ตัวแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถำมเพ่ิมเติมว่ำ โครงกำรที่ 27 โครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระ มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำอย่ำงไร 

นำยพงษ์ไทย บัววัด ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำทำงโรงเรียนมีกำรจัดกระบวนกำร PLC ร่วมกันของคณะครู โดย
มีกำรน ำวิธีกำรไปทดลองใช้ และมีกำรน ำผลกำรทดลองไปปรับปรุงต่อไป 

นำงภูสิริน  ตำอิ่น ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย น ำเสนอจำกกำรได้ท ำโครงกำรดังกล่ำว โดยกำรใช้เอกสำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์สอดแทรกในรำยวิชำหลัก เพ่ิมเติมเทคนิค กำรท ำข้อสอบ ท ำให้ผลคะแนน Onet ในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำสูง
กว่ำระดับสังกัด ทั้งในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และปีที่ 6  
นำงพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยัง ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ น ำเสนอว่ำ ได้น ำเอกสำรที่เป็นลักษณะของแนวข้อสอบ Onet 

สอดแทรกเพ่ิมเติมในรำยวิชำหลัก 

คณะกรรมกำรมีกำรเสนอให้ใช้แนวข้อสอบ ประเภท Onet หรือ NT ในกำรทดสอบนักเรียน 
 

           /4.5 พิจารณา... 
 4.5 พิจารณาเสนอผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 5 คน  ทางคณะกรรมการ
ได้เสนอรายชื่อดังนี้ 
  - นายนราดล   ประไพศรี   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

  - นายศราวุฒิ   ปินตา   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
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  - นายอดิศร จันทร์ธีระโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  - นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  - พระปลัดจรูญญาณวิทย์ วชิรปัญโญ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
มตทิี่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวำระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ 

 5.1  นายอภิชาติ  อินตารักษา ประธานฯแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการบันทึกการประชุมให้ละเอียดตามข้อเสนอแนะพร้อมกล่าว
ขอบคุณ 

 5.2 นายพงษ์ไทย  บัววัด ผู้อ านวยการสถานศึกษา กล่าวขอบคุณ 

 5.3 นายมานะ วุฒินันชัย เชิญถ่ายภาพที่ห้องถ่ายภาพเพื่อท าผังโครงสร้างคณะกรรมการสถารศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ปิดประชุม   เวลา 10.40 น. 

 

 
ลงช่ือ        ผู้รายงานการประชุม 
        (นางภูสิริน  ตาอิ่น)       
 
 

ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายพงษ์ไทย  บัววัด)   

 
 

 


