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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี 

โรงเรียนแมก่วิุทยาคม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

  กฎกระทรวงวําด๎วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ก าหนดไว๎ในข๎อ ๑๔ (๒) วํา ให๎สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได๎
ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน๎าที่ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่สถานศึกษาต๎อง
ค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต๎การสํงเสริม สนับสนุน  และรํวมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จะเห็นได๎วําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญอยํางยิ่งตํอระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
ได๎รับรู๎และเข๎าใจในการบริหาร และจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสูํทิศทางที่ต๎องการโดยการขับเคลื่อน ที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน  
  ดังนั้น เพ่ือสํงเสริมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให๎เป็นไปอยํางสอดคล๎อง ตํอเนื่อง ชัดเจนและมีทิศทางเดียวกัน จึงได๎จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา๕ ปี
(๒๕๖๔ – ๒๕๘๓)  ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได๎ก าหนดนโยบายไว๎รํวมกัน 
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สารบัญ 

หน๎า 

๑. ค าน า       

๒. สารบัญ 

บทที่ ๑ บทน า           

 สภาพทั่วไป         ๑ 

 ข๎อมูลด๎านบุคลากร        ๗ 

 ข๎อมูลจ านวนนักเรียน        ๘ 

 ข๎อมูลเกี่ยวกับชุมชน        ๙ 

 ข๎อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    ๑๕ 

 ข๎อมูลโครงสร๎างหลักสูตรของโรงเรียน      ๒๘ 

 เกียรติประวัติของโรงเรียน        ๓๙ 

บทที่ ๒ บทวิเคราะห์         

 การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนแมํกุวิทยาคม    ๔๕ 

 การวิเคราะห์สภาพภายนอก       ๔๖ 

 การวิเคราะห์สภาพภายใน        ๔๘ 

บทที่ ๓ ทิศทางการจัดการศึกษา        

 วิสัยทัศน์         ๕๑ 

 กลยุทธ์ของโรงเรียน        ๕๒ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ       ๕๓ 

บทที่ ๔  โครงการ /งบประมาณ        ๖๑ 

ภาคผนวก 

 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
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บทน า 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

ที่ตั้ง 
 โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ตั้งอยูํเลขที่ ๖๑๖ หมูํที่ ๗ ต าบลแมํกุ  อ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก 
รหัสไปรษณีย์ ๖๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๓๐๑๕๓ โทรสาร  ๐๕๕-๐๓๐๑๕๓ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
e-mail: mymaegu@hotmail.com   เว็บไซต์  www.maekuwit.ac.th   
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษาล าดับที่ ๒๑ ของจังหวัดตาก  ซึ่งเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมโรงเรียนแมํกุ
วิทยาคมเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ก าเนิดขึ้นโดย ผู๎อ านวยการสมนึก ยุวพันธุ์ ผู๎อ านวยการ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ริเริ่มจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา เพ่ือขยายโอกาส ให๎นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษา ได๎เรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นและเปิดท าการสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๔   ใช๎ชื่อวํา 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (สาขาแมํกุ) มีนักเรียนรุํนแรก ๖๔ คน โดยขอใช๎อาคารเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ๎าน
แมํกุน๎อย เป็นสถานที่เรียนในปีแรก และมอบหมายให๎วําที่ร๎อยตรีจ าเนียร แดงเถิน เป็นผู๎ประสานงานโรงเรียน
สาขา มีครูอาสาสมัครจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมไปชํวยในการสอนรุํนแรก ๓ คน คือ นายจเร ขัติวงษ์ ,  นาย
เดชา  บัวบุตร และ นายสมาน  โตสิงห์ 

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ วําที่ร๎อยตรีจ าเนียร  แดงเถิน  รํวมกับประชาชนในต าบลแมํกุ ได๎ขออนุญาตใช๎
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งอยูํที่ หมูํที่ ๗ ของต าบลแมํกุ เพ่ือเตรียมไว๎เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน 
เมื่อทางอ าเภอแมํสอด โดยนายอ าเภอปราโมทย์ สุนทรวิภาต ได๎ตรวจสอบเอกสารของที่ดินสาธารณประโยชน์
แล๎วจึงขออนุมัติให๎ใช๎ที่ดินดังกลําวเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน จ านวน ๔๖ ไรํ โดยด๎านหน๎าติดถนนแมํกุ – แมํตาว 
ความยาว ๑๕๐ เมตร ด๎านข๎างยาว ๕๐๐ เมตร และได๎ย๎ายมาเปิดท าการเรียนการสอน ในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๕ และชาวบ๎านต าบลแมํกุ ได๎รํวมกันจัดสร๎างอาคารเรียนชั่วคราวมุงหญ๎าคา ขนาด  ๕    
ห๎องเรียน  ๑  หลัง ห๎องส๎วม  ๒  หลัง และขุดบํอน้ า  ๑ บํอ โดยหนํวยงาน กรป.กลางแมํสอด ให๎การชํวยเหลือ
ในการปรับพื้นท่ีของโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ วําที่ร๎อยตรีจ าเนียร  แดงเถิน ได๎ขอย๎ายโอนไปรับราชการสังกัดสถาบันราชมงคล
วิทยาเขตตาก ดังนั้น วําที่ร๎อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู๎อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขณะนั้น จึงได๎แตํงตั้ง
ให๎ นายจเร ขัติวงษ์ ต าแหนํงอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ เป็นผู๎ประสานงาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม(สาขาแมํกุ) แทน 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธุ์  ๒๕๓๖ และในปี้โรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎รํวมกับประชาชนชาวแมํกุ กํอสร๎างอาคาร
เรียนชั่วคราว หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด ๗ ห๎องเรียน ๑ หลัง ใช๎ชื่ออาคารหลังที่ ๒ นี้วํา “อาคารรวมน้ าใจสภา
ต าบลแมํก”ุ 

1 

mailto:mymaegu@hotmail.com
http://www.maekuwit.ac.th/
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ปี๒๕๓๖โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารชุด ก ข ค ประกอบด๎วย  อาคาร ก  อาคาร ข   
(แบบ ๑๐๖)  อาคาร ค (โรงฝึกงาน) 
 ปี ๒๕๔๐  โรงเรียนได๎รับงบประมาณ กํอสร๎างอาคาร ๑๐๘ ล  

ปี ๒๕๔๔  โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารหอประชุม โรงอาหาร (แบบ ๑๐๐/๒๗) 
และเม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษา ได๎แตํงตั้งให๎นายจเร  ขัติวงษ์ ด ารงต าแหนํง 

ผู๎บริหารคนแรก 
ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ค าสั่งกรมสามัญศึกษาได๎มีค าสั่งย๎าย ผู๎อ านวยการจเร ขัติวงษ์และแตํงตั้ง 

อาจารย์ใหญํธวัช  ธิวงศ์ค า มาด ารงต าแหนํงผู๎บริหารตั้งแตํวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ จนถึง ๓๑ มีนาคม  
๒๕๕๒  และ ผู๎อ านวยการช านาญ  แสนจุ๎ม  ย๎ายมาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น ๒๓ คน นักการภารโรง ๒ คน ลูกจ๎างชั่วคราว ๖ คน ได๎รับ
งบประมาณกํอสร๎างห๎องส๎วม ๖ ที่นั่ง และโรงเรียนได๎ใช๎เงินอุดหนุนการศึกษากํอสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว 
ขนาด ๒ ห๎องเรียนขึ้นอีก  ๑ หลัง 
 ปี ๒๕๔๖ มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น ๒๔ คน นักการภารโรง ๒ คน ลูกจ๎างชั่วคราว ๗ คน  โรงเรียนได๎จัดท า
รั้วลวดหนามรอบโรงเรียน และเทลานเอนกประสงค์บริเวณหน๎าเสาธง โดยใช๎เงินจากการทอดผ๎าป่าการศึกษา 
 ปี ๒๕๔๗ มี มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น ๒๔ คน นักการภารโรง ๒ คน ลูกจ๎างชั่วคราว ๗ คน โรงเรียนได๎
จัดสร๎างป้อมยาม และศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินีขึ้นที่หน๎าโรงเรียน โดยใช๎เงินทอดผ๎าป่า
การศึกษา ปี ๒๕๔๗ และเงินบริจาค จากผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนแมํกุวิทยาคม 
 ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ โรงเรียนได๎ปรับปรุงระบบจราจร ปรับปรุงถนนโดยรอบโรงเรียน และปรับปรุง
ระบบประปา โดยใช๎เงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา และเงินบริจาค 
 ปี  ๒๕๔๘  โรงเรียนได๎ปรับปรุงถนนและสนามฟุตบอล 
 ปี  ๒๕๔๙  โรงเรียนได๎รับงบประมาณจากกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่นสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง  ๑๔๗  เมตร ได๎จัดท าอัฒจรรย์ สร๎างศาลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยเงิน
บริจาค 
 ปี  ๒๕๕๒ โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างบ๎านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ 
บาท พร๎อมกับงบประมาณปรับปรุงซํอมแซมบ๎านพักนักเรียน งบประมาณ ๕๐,๕๐๐ บาท  และได๎รับ
งบประมาณจากองค์การบริหารสํวน     จังหวัดตาก งบประมาณ ๑,๙๙๙,๘๐๐ บาท จัดท าห๎องเรียนอจัฉริยะ  
 ปี ๒๕๕๓  โรงเรียนได๎รับงบประมาณสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง  ๑๔๐  เมตร 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร๎อมกับกํอสร๎างส๎วมนักเรียนชายแบบ ๖ที่/๔๙ งบประมาณ ๕๙๙,๐๐๐ บาท 
และได๎สร๎างรั้วคอนกรีตด๎านทิศตะวันออกความยาว ๑๒๕  เมตร จากเงินทอดผ๎าป่าทางการศึกษา 
 ปี ๒๕๕๔ โรงเรียนได๎รับงบประมาณโรงเรียนดีประจ าต าบล จ านวนเงิน ๑,๗๙๗,๒๐๐ บาท สร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กความยาว  ๑๙๐  เมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ก  เปลี่ยนหลังคาห๎องส๎วมจ านวน ๓ 

2 



 
 

๖ ๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โรงเรียนแมํกุวิทยาคม 

หลัง ปูกระเบื้องห๎องน้ า  ทาสีอาคารโรงฝึกงาน  และจัดท ารางระบายน้ า หน๎าอาคารเรียน ก และ ได๎รับ
งบประมาณกํอสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค์จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารสํวนจังหวัดตาก 
 ปี ๒๕๕๖ ได๎รับงบประมาณในการปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ได๎เกิดจากวาตภัย 
จ านวนเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได๎เสด็จพระราชด าเนินมาทอดพระเนตรการด าเนินงานโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎การปลูกอ๎อยตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายก าหนดการดังนี้ 

เวลา ๑๐.๑๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนแมํกุวิทยาคม ต าบลแมํกุ อ าเภอแมํสอด 
  จังหวัดตาก 
-นายอ าเภอแมํสอด เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันฐาน และข๎าราชการ 
 เฝ้ารับเสด็จฯ 
-พระราชทานสิ่งของแกํผู๎อ านวยการโรงเรียนแมํกุวิทยาคม และผู๎แทน 
 นักเรียนชาย-หญิง  ๒  คน 
-พระราชทานพันธุ์ไม๎ผลแกํผู๎แทนชาวบ๎าน ๒ คน 
-เสด็จเข๎าภายในอาคารเรียนรู๎การปลูกอ๎อย 
-ผู๎อ านวยโรงเรียนแมํกุวิทยาคม กราบบังคมทูลรายงาน 
-เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนรู๎การปลูกอ๎อย 
-เสด็จเข๎าห๎องทรงงานลงพระนามาภิไชยในสมุดที่ระลึก 
-เสด็จไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตการเรียนรู๎การปลูกอ๎อย 
-ฉายพระฉายาลักษณ์รํวมกับคณะท างาน ๑ ชุด 
-ทรงเยี่ยมราษฎร 

  เวลา ๑๑.๐๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปเหมืองผาแดง 
    -นายอภิชาต  จีรวุฒิ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน ได๎มารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ปี ๒๕๕๗ ได๎รับงบประมาณ จาก สพฐ. กํอสร๎างอาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล/๓๑ จ านวน ๑ หลัง        
ราคา ๕,๗๐๗,๔๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๕๘ ได๎รับงบประมาณจาก อบจ. โครงการห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๙๐,๐๐๐ บาท และ 
โครงการแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๕๘ โรงเรียนได๎รับงบประมาณจาก สพฐ. โครงการตามมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจ เป็นคํา
ซํอมแซมหลังคา, ปูกระเบื้องอาคารเรียน, ซํอมแซมหลังคา, ซํอมแซมห๎องส๎วม จ านวน ๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๕๘ โรงเรียนได๎รับงบประมาณจาก สพฐ. เป็นคําซํอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จ านวน 
๕๖๓,๐๐๐ บาท 



 
 

๗ ๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โรงเรียนแมํกุวิทยาคม 

 

แผนที่โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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อักษรยํอโรงเรียน   มกว. 
  คติพจน์    นตถิ  ปณญา  สมาอาภา 
  ความหมายคติพจน์  แสงสวํางใดเสมอด๎วยปัญญาไมํมี 
  สีประจ าโรงเรียน   แสด – ขาว 

ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน 

     
   

   

  อัตลักษณ์   ยิ้ม ไหว๎ ทักทาย 

  เอกลักษณ ์   เสมอภาคทางการศึกษาทุกชาติพันธุ์ 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล พ.ศ.-พ.ศ. 

1 นายสมนึก   ยุวพันธ์ 2534-2535 

2 นายไพศาล   ประทุมชาติ 2535-2536 

3 นายจ าเนียร   แดงเถิน 2534-2536 

4 นายจเร   ขัติวงษ์ 2537-2545 

5 นายธวัช   ธิวงศ์ค า 2545-2552 

6 นายช านาญ   แสนจุ๎ม 2552-2562 

7 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์  ต าแหนํงครูช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนอ านวยการโรงเรียนแมํกุวิทยาคม 

1 กรกฎาคม 2562 -        

23 พฤศจิกายน 2562 

8 นางสาวลาวัลย์ เกติมา 24 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ต าแหนํง 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู๎บริหาร ๐ ๑ ๑ 

คร ู ๑๔ ๑๗ ๓๑ 

รวมข้าราชการครู ๑๔ ๑๘ ๓๒ 

พนักงานราชการ (ผู๎สอน) ๐ ๐ ๐ 

พนักงานธุรการ ๐ ๑ ๑ 

ลูกจ๎างประจ า ๑ ๐ ๑ 

ลูกจ๎างชั่วคราว(ครูอัตราจ๎าง) ๑ ๒ ๓ 

ลูกจ๎างชั่วคราว(เจ๎าหน๎าที่ส านักงาน) ๐ ๐ ๐ 

ลูกจ๎างชั่วคราว(นักการภารโรง) ๑ ๒ ๓ 

รวมบุคลากรทางการศึกษา ๓ ๕ ๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗ ๒๓ ๔๐ 
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม รวมแต่ละระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๑๙ ๒๕ ๔๔ 

๑๓๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ๒๒ ๒๑ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ๒๔ ๒๐ ๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๑๑ ๒๗ ๓๘ 

๙๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๑๔ ๑๗ ๓๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๑๒ ๑๘ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๘ ๓๑ ๓๙ 

๑๑๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๑๗ ๒๑ ๓๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๒๔ ๑๓ ๓๗ 
จ านวนนักเรียนรวมชั้นม.ต้น ๑๕๑ ๑๙๓ ๓๔๔ ๓๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๗ ๔๐ ๔๗ 

๑๒๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ๑๙ ๑๘ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ๑๘ ๑๙ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๗ ๓๐ ๓๗ 

๑๑๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๒๒ ๑๗ ๓๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๒๑ ๑๗ ๓๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๒ ๑๙ ๒๑ 

๗๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ๑๑ ๑๖ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ๑๒ ๑๔ ๒๖ 
จ านวนนักเรียนรวมชั้นม.ปลาย ๑๑๙ ๑๙๐ ๓๐๙ ๓๐๙ 
จ านวนนักเรียนรวมทั้งหมด ๒๗๐ ๓๘๓ ๖๕๓ ๖๕๓ 

ที่มา  :  ข๎อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๓๕๖๓  จากระบบ  DMC 
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน  
 

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนแมํกุวิทยาคม ประกอบด๎วย  ๔  ต าบล  คือ 
๑. ต าบลแมํกุ 
๒. ต าบลแมํตาว 
๓. ต าบลพระธาตุผาแดง 
๔. ต าบลมหาวัน 

ครอบครัว 

 สํวนใหญํเป็นครอบครัวเกษตรกร  มีฐานะคํอนข๎างยากจน  อยูํรวมกันเป็นครอบครัวใหญํ  มี
ความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิดในเครือญาติ  คนในชุมชนนิยมไปท างานตํางจังหวัด  และมีคํานิยมในการนสร๎าง
ฐานะให๎ดีขึ้นด๎วยการไปขายแรงงานตํางประเทศ  มีปัญหาด๎านครอบครัวหยําร๎าง  แยกกันอยูํ  และต๎องคดี  
เนื่องจากค๎ายาเสพติด  ติดยาเสพติดบ๎าง  ท าให๎ประสบปัญหาครอบครัว  แตํเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญํและ
มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดในเครือญาติเยาวชนที่มีครอบครัวแตกแยกยังมีญาติดูแลอยูํตามแตํฐานะ 
 

ประชากร   

ต าบล 
แยกประเภท 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง 

แมํกุ ๑,๖๗๓ ๑,๖๑๐ ๓,๒๘๓ 
แมํตาว ๓,๔๕๐ ๓,๒๒๗ ๖,๖๗๗ 
พระธาตุผาแดง ๓,๑๔๒ ๓,๑๒๘ ๖,๒๗๐ 
มหาวัน ๕,๒๙๓ ๕,๒๙๙ ๑๐,๕๙๒ 

รวม ๑๓,๕๕๘ ๑๓,๒๖๔ ๒๖,๘๑๔ 
ความหนาแนํนเฉลี่ย  ๕๘.๐๒  คน / ตารางกิโลเมตร 

 
 วัฒนธรรมประเพณี 
  ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มีจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นจ านวนน๎อยนับถือศาสนาคริสต์
สํวนใหญํเป็นชาวไทยภูเขามีวัฒนธรรม  ประเพณีท่ีหลากหลาย  อันเนื่องมาจากมีหลายเชื้อชาติ  รวมอยูํใน
พ้ืนที่ 
 จ านวนสถาบันและองค์กรศาสนา 
  วัด /  ส านักสงฆ์  จ านวน  ๒๓ แหํง 
  โบสถ ์   จ านวน   ๓ แหํง 
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ปัญหาด้านวัฒนธรรม  ประเพณีที่พบ 
  ขาดการสํงเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือประกอบอาชีพประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมทาง 

ศาสนาน๎อยลง  เนื่องจากภาระหน๎าที่ประจ าวัน  และขาดการประชาสัมพันธ์จากผู๎ที่รับผิดชอบมีผู๎สืบทอดและ 
อนุรักษ์  วัฒนธรรมท๎องถิ่นจ านวนน๎อย 

 
ค่านิยม 

๑. ประชาชนในพื้นท่ีมีลักษณะ  ชอบสนุกสนาน  รําเริงแจํมใส  ชอบงานสังสรรค์  มีนิสัยโอบ 
อ๎อมอารี  และชํวยเหลืองานสํวนรวมในชุมชนดี 

๒. ประชาชนในพื้นท่ีสํวนใหญํยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น 
๓. ประชาชนที่มีฐานะดีในชุมชนมีคํานิยมในการสํงบุตรหลานไปศึกษาตัวอ าเภอ  มากกวําในเขต 

พ้ืนที่บริการ 
๔. มีคํานิยมในการเลี้ยงดูบุตรหลานไปในทางวัตถุนิยม  เกิดการแขํงขันกันทางวัตถุมากข้ึน 
๕. มีคํานิยมในหารสร๎างฐานะด๎วยการไปท างานตํางประเทศ 

 
อาชีพ 

สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  รองลงไปรับจ๎างตามโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูํภายในชุมชน  
มีบางสํวนไปรับจ๎างในเมืองใหญํและขายแรงงานตํางประเทศ รองลงไปค๎าขาย และอ่ืน ๆ สํวนใหญํยังประกอบ
อาชีพเดียว  ไมํมีอาชีพเสริม  เกิดภาวการณ์วํางงานในฤดูที่ไมํท าการเกษตร  ยังไมํมีการน าเทคโนโลยีใหมํ ๆ 
มาใช๎ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได๎มากนัก  สํวนใหญํมีฐานะยากจน 

 
สุขอนามัย 

มีสถานีประจ าต าบลและหมูํบ๎าน จ านวน  ๗ แหํง 
ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  ๑ แหํง 

 
ปัญหาที่พบด้านสุขอนามัย 

๑. ขาดความรู๎  ความเข๎าใจ ในเรื่องสาธารณสุข  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
๒. การบริการด๎านสาธารณสุขยังไมํเพียงพอ  และอยูํหํางไกลในบางหมูํบ๎าน 
๓. น้ าหนักเด็กแรกเกิดต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. มีการแพรํระบาดของโรคติดตํอ 
๕. มีการแพรํระบาดของยาเสพติด  และโรคเอดส์ 
๖. มารดาและผู๎ดูแลเด็กขาดความรู๎ ความเข๎าใจ และไมํเห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพ 

อนามัยของเด็กเทําที่ควร 
 



14 
 

การศึกษา 
มีจ านวนสถาบันการศึกษาดังนี้ 

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑๒ แหํง 
 โรงเรียนขยายโอกาส   ๔ แหํง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน  ๑ แหํง 
 โรงเรียน  ตชด.    ๒ แหํง 
 โรงเรียนเทศบาล    ๑ แหํง 
 ระดับการศึกษาของประชากรสํวนใหญํอยูํที่ระดับประถมศึกษา 
 
ปัญหาด้านการศึกษาที่พบ 

๑. ระดับการศึกษาของประชากรอยูํระดับต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. บางหมูํบ๎านไมํมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. ประชากรบางกลุํมไมํสามารถ พูด อําน เขียน ภาษาไทยได๎ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา 
๔. ราษฎรในพ้ืนที่หํางไกลไมํมีความสามารถในการศึกษาตํอเพราะความยากล าบากและ 

คําใช๎จํายในการเดินทาง 
 

การเมือง 
การเมืองท๎องถิ่นไมํมีความขัดแย๎งที่รุนแรง 

ปัญหาด้านการเมืองท่ีค้นพบ 
๑. ประชาชนบางสํวนยังไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ การท างานของ อบต. 
๒. ประชาชนยังไมํความรํวมมือในการท าประชาคมหมูํบ๎าน  และประชาคมต าบล 
๓. ประชาชนยังไมํมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเทําที่ควร 
๔. ราษฎรสํวนใหญํมีความจ าเป็นในการท ามาหาเลี้ยงชีพจึงไมํมีเวลามาสนใจด๎านการเมือง 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรสํวนใหญํ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมารับจ๎าง  และอ่ืน ๆ  

แหลํงธุรกิจในเขตพ้ืนที่บริการ 
  ปั๊มน้ ามันและก๏าซ  ๘ แหํง 
  โรงงานอุตสาหกรรม  ๒๔ แหํง 
  โรงสี    ๑๑ แหํง 
  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ๑๗ แหํง 
  ผลิตน้ าดื่ม   ๑ แหํง 
  อํูซํอมรถ   ๔ แหํง 
  รีสอร์ท    ๑ แหํง 
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 ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พบ 
๑. เกษตรกรขาดความรู๎ และทักษะในการปรับปรุงพันธุ์พืชสํงผลให๎ผลผลิตด๎านการเกษตร 
๒. ไมํมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๓. ขาดแหลํงเงินทุน 
๔. ไมํมีความรู๎ในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เป็นอาชีพเสริม 
๕. ประชาชนบางสํวนไมํเห็นความส าคัญของการรวมกลุํม 
๖. ประชาชนเกิดภาวะวํางงานนอกฤดูกาลท าการเกษตร หรือภาวะวํางงานเนื่องจากโรงงาน 

อุตสาหกรรมที่อยูํในพ้ืนที่สํวนใหญํรับแรงงานตํางด๎าวเนื่องคําแรงถูก 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง  ชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

๑. มีสถาบันการศึกษาที่เรียนนอกระบบ  เรียนตามอัธยาศัย  เพ่ือยกระดับการศึกษาของ 
ประชาชนในชุมชน 

๒. เด็กในวัยเรียนได๎ศึกษาตํอ 
๓. มีสถานศึกษาที่เพียงพอและใกล๎ชุมชน รวมถึงมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๔. มีการสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชนในเขตพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
๕. โรงเรียนเป็นแหลํงบริการด๎านการเรียนรู๎ และวิทยาการตําง ๆของชุมชน ทั้งวิชาการ  

วิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๖. ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

อิทธิพลของนักการเมือง  สื่อมวลชน  องค์กร  เอกชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

๑.  นักการเมืองท๎องถิ่นในปัจจุบันมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาน๎อย 
๒. โรงเรียนเกิดความม่ันคงเนื่องจากการเมืองไมํขัดแย๎ง กันรุนแรง ประชาชนไมํสับสนในเรื่อง 

การเมืองมากนัก  
     ๓.  เอกชนมีสํวนสนับสนนุการเรียนการสอนในด๎านการสํงเสริมปัจจัยหลายประการ  เชํน 

สนับสนุนให๎ทุนการศึกษา สนับสนุนเงินในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนตํางๆ สนับสนุนทรัพยากรและให๎ยืม 
เครื่องจักรกลในการพัฒนาอาคารสถานที่  ให๎ความรํวมมือด๎วยการสํงบุคลากรในการชํวยเหลืองาน ตําง ๆ 
ของโรงเรียน  สนับสนุนให๎สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

     ๔.  มีภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลายแหลํงเอื้อตํอการเรียนรู๎แตํยังไมํได๎น ามาใช๎อยํางจริงจัง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
   

โรงเรียนแมํกุวิทยาคม มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 
๑. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก   จ านวน  ๑ หลัง 
๒. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ข   จ านวน  ๑ หลัง 
๓. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ค   จ านวน  ๑ หลัง 
๔. อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล   จ านวน   ๒ หลัง 
๕. อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร   จ านวน  ๑ หลัง 
๖. บ๎านพักครูแบบ  ๒๐๕/๒   จ านวน  ๒ หลัง 
๗. บ๎านพักภารโรง แบบ/๓๒   จ านวน  ๑ หลัง 
๘. บ๎านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวศึกษา  จ านวน  ๑ หลัง 
๙. ห๎องส๎วมแบบ ๖ ที่ / ๒๗   จ านวน  ๓ หลัง 
๑๐. อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๐/๒๗ จ านวน  ๑ หลัง 
๑๑. บ๎านพักครูแบบ  สปช ๓๐๑/๒๖  จ านวน  ๑ หลัง 
๑๒. ห๎องส๎วมนักเรียนชายแบบ ๖ที่/๔๙  จ านวน  ๑ หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
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ตารางแสดงข้อมูลการจัดห้องเรียน 
 

ที ่ รายการ จ านวน(ห้อง) 
๑ ห๎องเรียนที่ใช๎เพ่ือการเรียนการสอน ๑๘ 
๒ ห๎องท่ีจัดไว๎ใช๎เพื่อปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

 
 ห๎องผู๎บริหาร 

ห๎องธุรการ 
ห๎องวิชาการ 
ห๎องพยาบาล 
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห๎องดนดรี 
ห๎องศิลปะ 
ห๎องสํงเสริมอาชีพ 
ห๎องอาเซียน 
ห๎องสุขศึกษา พละศึกษา 
ห๎องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ห๎องเก็บอุปกรณ์ดนตรี 
ห๎องสมุด 
ห๎องสหกรณ์ 
ห๎องเรียนอัจฉริยะ 
ห๎องดิจิตอลชาวด์แลบ ( ๘ กลุํมสาระ) 
ห๎องเครือขํายไร๎พรมแดน 
ห๎องโสตทัศนศึกษา 
ห๎องศูนย์สํงเสริมวิชาการ 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
 

รวมทั้งสิ้น ๓๘ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๖ เดือน  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด๎าน คือ ผู๎บริหาร ด๎านครูและ 

ด๎านผู๎เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางตํอไปนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์     
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการ
เรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๙ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน    สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

ดี 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร๎าง และการ
บริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจร ให๎บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๒๐ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

พอใช๎ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ และเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

พอใช๎ 

มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

พอใช๎ 

 
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 
โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๐ ถึง ๒๒ เดือน 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด๎าน คือ ผู๎บริหาร  

ด๎านครู และด๎านผู๎เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์     
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร พอใช๎ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง            
รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

ดี 

มาตรฐานที่ ๗ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

ดีมาก 

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ  

ดี 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร๎าง และการ
บริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจร ให๎บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดีมาก 

 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีคําเฉลี่ย   ๓.๓๖ 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง            ไมํรับรอง 
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๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่ ๒๐ ถึง ๒๒ เดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๒ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๕ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๑๒ ต๎องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงงานพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐ ๘.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๒๗ ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐ ๗๙.๔๘ ดี 
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ปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม   
เมื่อวันที่ ๒๐ ถึง ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๒ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๘๐ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที ่๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐        ดี 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐ ๘.๐๐ ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๒๗ ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐ ๘๑.๑๖ ดี 
 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                            ใชํ            ไมํใชํ 

 มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย ๑๐ ตัวบํงชี้ จาก ๑๒ ตัวบํงชี้          ใชํ             ไมํใชํ 

 ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน    ใชํ             ไมํใชํ 
       สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน 

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ โดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึง
ประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง  รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ 
คิดสร๎างสรรค์ ติดตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ สมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดี ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง  
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการ
บริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน 

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ โดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร๎างสํงเสริม สนับสนุนให๎
สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น 

 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน๎น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
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สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

 ๑.  ตลาดริมเมย 
 ๒.  ห๎างสรรพสินค๎าเทศโกโลตัส สาขาแมํสอด 
 ๓.  น้ าพุร๎อนแมํกาษา 
 ๔.  ถ้ าแมํอุษา 
 ๕.  อุทยานแหํงชาติขุนพระวอ 
 ๖.  อุทยานแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 
 ๗.  บริษัทแมํสอดพลังงานสะอาด 
 ๘.  เนินพิศวง อ าเภอแมํสอด 
 ๙.  น้ าตกพาเจริญ 
 ๑๐. พระธาตุดอยหินกิ่ว 
 ๑๑. บริษัทผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเหมืองแมํสอด 
 ๑๒. ห๎องเรียนอัจฉริยะ 
 ๑๓. ห๎องเรียนวิทยาศาตร์ 
 ๑๔. แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๕. ศาลเจ๎าพํอพระวอ 
 ๑๖. สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแมํสอด 
 ๑๗. เซ็นทาราแมํสอดฮิลล์รีสอร์ท 
 ๑๘. สนามฟุตบอลหญ๎าเทียมแมํสอด 
 ๑๙. ศูนย์ ICT ชุมชนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรแมํสอด 
 ๒๐. สวนป่าโรงเรียนแมํกุวิทยาคม 
 ๒๑. แปลงสาธิตการเรียนการปลูกอ๎อยตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
                กุมารี 
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ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ๑. พระครูกิตติธรรมานุคุณ กิตฺติปาโล (เจ๎าอาวาสวัดเกศแก๎วบูรพา)ให๎ความรู๎เรื่องศาสนา 
 ๒. กลุํมปุ๋ยชีวภาพ (นายสุนทร์ จอมจันยวง) 
 ๓. กลุํมธูปหอม (นายอัมพัน เครืออยูํ) 
 ๔. พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ (เจ๎าอาวาสวัดโพธิคุณ) ให๎ความรู๎เรื่องศาสนา 
 ๕. พระอํูบํานเต๏กชะ (พระอธิการบัณฑิตวัดไทยวัฒนาราม) ให๎ความรู๎เรื่องศาสนา 
 ๖. ศูนย์สมุนไพร อาจารย์สมบูรณ์ ใจสูง 
 ๗. หมอชาวบ๎าน อาจารย์สมบูรณ์ ใจสูง 
 ๘. อาหารพ้ืนเมือง (ขนมไทย) ยายแก๎ว  ใจรังษี 
 ๙. บายศรีดอกไม๎สด  นางรัตน์  มณีวรรณ 
 ๑๐.วิทยากรดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ๎าน ครูเทวินทร์  เนาวรัตน์ 
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ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ที ่ รายการ จ านวน(เครื่อง) 

๑ คอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในการเรียนการสอน ๓๕ 

๒ คอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในการบริหาร,ส านักงาน ๑๐ 

รวม ๓๕ 
๓ โปรเจคเตอร์ ๓๒ 
๔ เครื่องรับโทรทัศน์ ๑๕ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑ 

          ภาคเรียนที่  ๑                                                                           ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม 
วิชาพื้นฐาน     วิชาพื้นฐาน     

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๒ ยืดหยุํน ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ เปตอง ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ งานบ๎าน ๑.๐ ๔๐ ง๒๑๑๐๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ รวม ๑๑ ๔๔๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ค๒๑๒๐๑ 
คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม  ๑ ๐.๕ ๒๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๑๒๐๑ 
การใช๎โปรแกรม
น าเสนอ ๑.๐ ๔๐ ส๒๐๒๐๒ ท๎องถิ่นของเรา ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๑๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ หน๎าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ต๒๐๒๐๗ 
ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร  ๑ ๐.๕ ๒๐ ต๒๐๒๐๘ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    ส๒๐๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
รวม ๒.๕ ๑๐๐ รวม ๒.๕ ๑๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

  แนะแนว   ๒๐   แนะแนว   ๒๐ 
  ชุมนุม   ๑๕   ชุมนุม   ๑๐ 
  ลูกเสือ/เนตรนารี   ๒๐   ลูกเสือ/เนตรนารี   ๒๐ 
  สาธารณะประโยชน์   ๕   สาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวม ๑๓.๕ ๖๐๐ รวม ๑๓.๕ ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                           ภาคเรยีนที่  ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม 

วิชาพื้นฐาน     วิชาพื้นฐาน     
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๒ เทเบิลเทนนิส ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔ ตะกร๎อ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑ งานเกษตร ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒ งานชํางในบ๎าน ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ รวม ๑๑ ๔๔๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๓ ๐.๕ ๒๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๔ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๒๒๐๑ การใช๎โปรแกรมกราฟิก ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๒๐๒ 
การสร๎างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ๑.๐ ๔๐ 

ส๒๒๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๐๒ หน๎าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 

ต๒๐๒๐๙ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
๓ ๐.๕ ๒๐ ต๒๐๒๑๐ 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
๔ ๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

  แนะแนว   ๒๐   แนะแนว   ๒๐ 
  ชุมนุม   ๑๕   ชุมนุม   ๑๐ 
  ลูกเสือ/เนตรนารี   ๒๐   ลูกเสือ/เนตรนารี   ๒๐ 
  สาธารณะประโยชน์   ๕   สาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวม ๑๓.๕ ๖๐๐ รวม ๑๓.๕ ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
   ภาคเรียนที่  ๑                                                                           ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม 
วิชาพื้นฐาน     วิชาพื้นฐาน     

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศกึษา ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๒ วอลเลํย์บอล ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑ งานธุรกิจ ๑.๐ ๔๐ ง๒๓๑๐๒ โครงงานอาชีพ ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ รวม ๑๑ ๔๔๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕ ๐.๕ ๒๐ ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ  ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๒๐๒ การสร๎างภาพเคลือ่นไหวกราฟกิ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๓๒๐๑ การสร๎างเว็บไซต์ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๐๒ หน๎าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๓๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ต๒๐๒๑๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร  ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ต๒๐๒๑๑ ภาษเพื่อการสื่อสาร  ๖ ๐.๕ ๒๐     

รวม ๒.๕ ๑๐๐ รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

  แนะแนว   ๒๐   แนะแนว   ๒๐ 
  ชุมนุม   ๑๕   ชุมนุม   ๑๐ 
  ลูกเสือ   ๒๐   ลูกเสือ   ๒๐ 
  สาธารณะประโยชน์   ๕   สาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวม ๑๓.๕ ๖๐๐ รวม ๑๓.๕ ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

   ภาคเรียนที่  ๑                                                                           ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม 
วิชาพื้นฐาน     วิชาพื้นฐาน     

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์(พลังงาน) ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ งานบ๎าน ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๗.๐ ๒๘๐ รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑ ๒.๐ ๘๐ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์  ๑ ๒.๐ ๘๐ ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์  ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๑๒๒๑ เคมี  ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๒๒ เคมี  ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา  ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา  ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ง๓๑๒๔๑ การสร๎างภาพกราฟิก ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๒๔๒ การสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๑ อาเซียนศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ อาเซียนศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
    ส๓๑๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง  ๑ ๐.๕ ๒๐ 

รวม ๙.๕ ๓๘๐ รวม ๑๐.๐ ๔๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

  แนะแนว   ๒๐   แนะแนว   ๒๐ 
  ชุมนุม   ๓๐   ชุมนุม   ๓๐ 
  สาธารณะประโยชน์   ๑๐   สาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวม ๑๖.๕ ๗๒๐ รวม ๑๗.๐ ๗๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  แผนการเรียนศลิป์ท่ัวไป 
   ภาคเรียนที่  ๑                                                                           ภาคเรียนที่  ๒ 

วิชาพื้นฐาน นก.  ชม.  วิชาพื้นฐาน นก.   ชม 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์(การคลื่อนท่ี) ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์(พลงังาน) ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ งานบ๎าน ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๗.๐ ๒๘๐ รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ท๓๑๒๐๑ การใช๎ห๎องสมุด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๓ การเขียนบทร๎อยแก๎ว ๑.๐ ๔๐ 
ท๓๑๒๐๒ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๔ วรรณกรรมท๎องถิ่น ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๑๒๔๑ การสร๎างภาพกราฟิก ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๒๔๒ การสร๎างหนังสอือเิล็กทรอนกิส์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตรก์ายภาพ-ชีวภาพ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๒๘๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ-

ชีวภาพ 
๑.๐ ๔๐ 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษท๎องถิ่น๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษท๎องถิ่น๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๘๑ พลังงานกับสิ่งแวดล๎อม ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง  ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๑ อาเซียนศึกษา  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ อาเซียนศึกษา  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ต๓๐๒๐๑ ภาษาพมําฟังพูด ๑ ๐.๕ ๒๐ ต๓๐๒๐๒ ภาษาพมําฟังพูด ๒ ๐.๕ ๒๐ 

เลือกเสรี เลือกเพียง ๑ วิชา     เลือกเสรี เลือกเพียง ๑ วิชา     
ศ๓๑๒๐๑ ดนตรีสากล  ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๑๒๐๒ ดนตรีสากล  ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๑๒๑๑ วาดเส๎นแสงเงา ๑.๐ ๔๐ ศ๓๑๒๑๒ วาดภาพด๎วยสีโปสเตอร ์ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๑๒๒๑ ดนตรีไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๑๒๒๒ ดนตรีไทย  ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๘.๐ ๓๒๐ รวม ๘.๐ ๓๒๐ 
  แนะแนว   ๒๐   แนะแนว   ๒๐ 
  ชุมนุม   ๓๐   ชุมนุม   ๓๐ 
  สาธารณะประโยชน์   ๑๐   สาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวม ๑๕.๐ ๖๖๐ รวม ๑๔.๕ ๖๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  ๑                                                                       ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม 
วิชาพ้ืนฐาน   

 
วิชาพ้ืนฐาน      

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์(เคมี) ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ 
วิทยาศาสตร์(โลกดารา
ศาสตร์) ๑.๐ ๔๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ 
ทัศนศิลป์-
นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๓๒๑๐๑ งานประดิษฐ์ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ งานธุรกิจ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๗.๐ ๒๘๐ รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
วิชาเพ่ิมเติม      วิชาเพ่ิมเติม      
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๓ ๒.๐ ๘๐ ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๔ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์  ๓ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์  ๔ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๒๓ เคมี  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๒๔ เคมี  ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา  ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา  ๔ ๑.๕ ๖๐ 

ง๓๒๒๔๑ การสร๎างภาพกราฟิก ๑.๐ ๔๐ ง๓๒๒๔๒ การสร๎างสื่อด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษท๎องถิ่น๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษท๎องถิ่น๔ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๒๒๐๑ เกมส์และนันทนาการ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๐.๕ ๒๐ 

    ส๓๒๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
รวม ๙.๕ ๓๘๐ รวม ๑๐.๐ ๔๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

 
แนะแนว 

 
๒๐ 

 
แนะแนว 

 
๒๐ 

 
ชุมนุม 

 
๓๐ 

 
ชุมนุม 

 
๓๐ 

 
สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐ 

 
สาธารณะประโยชน ์

 
๑๐ 

รวม ๑๖.๕ ๗๒๐ รวม ๑๗.๐ ๗๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  แผนการเรียนศลิป์ท่ัวไป 

   ภาคเรียนที่  ๑                                                                           ภาคเรียนที่  ๒ 
วิชาพื้นฐาน นก.  ชม.  วิชาพื้นฐาน นก.  ชม.  

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์(เคมี) ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์(โลกดาราศาสตร์) ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ งานประดิษฐ์ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ งานธุรกิจ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๗.๐ ๒๘๐ รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ท๓๒๒๐๑ การอํานและพิจารณาวรรณกรรม ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๓ วิเคราะห์วรรณกรรมท๎องถ่ิน ๑.๐ ๔๐ 
ท๓๒๒๐๒ การพูดตํอหน๎าชุมชน ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๔ การพูดเชิงสร๎างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๒๒๔๑ การสร๎างภาพกราฟิก ๑.๐ ๔๐ ง๓๒๒๔๒ การสร๎างสื่อด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๒๘๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๒๘๔ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษท๎องถิ่น ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษท๎องถิ่น๔ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๒๒๐๑ การปลูกอ๎อยฯ  ๑.๐ ๔๐ ง๓๒๒๐๒ การประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสด ุ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๒๒๐๑ เกมส์และนันทนาการ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๐.๕ ๒๐ 
ต๓๐๒๐๓ ภาษาพมําอํานเขียน  ๑ ๐.๕ ๒๐ ต๓๐๒๐๔ ภาษาพมําอาํนเขียน  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
    ส๓๒๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
เลือกเสรี เลือกเพียง ๑ วิชา     เลือกเสรี เลือกเพียง ๑ วิชา     
ศ๓๒๒๐๑ ดนตรีสากล  ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๒๒๐๒ ดนตรีสากล  ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๒๒๑๑ การออกแบบ  ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๒๒๑๒ การออกแบบ  ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๒๒๖๑ ชํางไม๎ในบ๎าน ๑.๐ ๔๐ ง๓๒๒๖๒ การปลูกไม๎ประดับ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๘.๐ ๓๒๐ รวม ๘.๕ ๓๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 
๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 
๖๐ 

  แนะแนว 
 

๒๐   แนะแนว 
 

๒๐ 
  ชุมนุม 

 
๓๐   ชุมนุม 

 
๓๐ 
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สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐ 

 
สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐ 

รวม ๑๕.๐ ๖๖๐ รวม ๑๕.๕ ๖๘๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

                    ภาคเรียนที่  ๑                                                            ภาคเรียนที่  ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม 
วิชา
พ้ืนฐาน       

วิชา
พ้ืนฐาน       

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์(สิ่งแวดล๎อม) ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑ งานเกษตร ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ งานชํางในบ๎าน ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๖.๕ ๒๖๐ รวม ๖.๕ ๒๖๐ 

วิชาเพิ่มเติม       วิชาเพ่ิมเติม       
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕ ๒.๐ ๘๐ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์  ๕ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์  ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๒๕ เคมี  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๒๖ เคมี  ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา  ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๔๖ ชีววิทยา  ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ง๓๓๒๔๑ โครงสร๎างเว็บไซด์ ๑.๐ ๔๐ ง๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น ๑.๐ ๔๐ 
 อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑ ๑.๐  ๔๐   อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๒  ๑.๐  ๔๐  
พ๓๓๒๐๑ ลีลาศ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒ ลีลาศ  ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ส๓๓๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๒ หน๎าที่พลเมือง  ๔ ๐.๕ ๒๐ 

รวม ๑๐.๐ ๔๐๐ รวม ๑๐.๐ ๔๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   ๖๐ 
  แนะแนว 

 
๒๐   แนะแนว 

 
๒๐ 

  ชุมนุม 
 

๓๐   ชุมนุม 
 

๓๐ 
  สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐   สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐ 

รวม ๑๖.๕ ๗๒๐ รวม ๑๖.๕ ๗๒๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  แผนการเรียนศลิป์ท่ัวไป 
ภาคเรียนที่  ๑                                                              ภาคเรียนที่  ๒ 

วิชาพื้นฐาน นก. ชม. วิชาพื้นฐาน นก. ชม  
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์(สิ่งแวดล๎อม) ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑ งานเกษตร ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ งานชํางในบ๎าน ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๖.๕ ๒๖๐ รวม ๖.๕ ๒๖๐ 
วิชาเพิ่มเติม     วิชาเพิ่มเติม     

ท๓๓๒๐๑ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๓ การเขียนบทร๎อยกรอง ๑.๐ ๔๐ 

ท๓๓๒๐๒ 
สื่อสารงานตามหลัก
ภาษา ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๔ ภาษากับวัฒนธรรม ๑.๐ ๔๐ 

ง๓๓๒๔๑ โครงสร๎างเว็บไซด์ ๑.๐ ๔๐ ง๓๓๒๔๒ 
การเขียนโปรแกรม
เบื้องต๎น ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๓๒๘๕ วิทยาศาสตร์กายภาพ-
ชีวภาพ 

๑.๐ ๔๐ ว๓๓๒๘๖ วิทยาศาสตร์กายภาพ-
ชีวภาพ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๐๑ เสรมิสร๎างทักษะอาชีพ  ๑  มก.     ง๓๐๒๐๒ เสริมสร๎างทักษะอาชีพ  ๒  มก.    
พ๓๓๒๐๑ ลีลาศ  ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒ ลีลาศ  ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ต๓๐๒๐๕ 
ภาษาพมําใน
ชีวิตประจ าวัน  ๑ ๐.๕ ๒๐ ต๓๐๒๐๖ 

ภาษาพมําใน
ชีวิตประจ าวัน  ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ส๓๓๒๐๑ หน๎าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๒ หน๎าที่พลเมือง  ๔ ๐.๕ ๒๐ 

เลือกเสรี เลือกเพียง ๑ วิชา     เลือกเสรี เลือกเพียง ๑ วิชา     
ศ๓๓๒๐๑ ดนตรีสากล  ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๓๒๐๒ ดนตรีสากล  ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๓๒๑๑ การออกแบบโฆษณา ๑.๐ ๔๐ ศ๓๓๒๑๒ ศิลปะตกแตํง ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๒๖๑ ชํางเขียนแบบ ๑.๐ ๔๐ ง๓๓๒๖๒ ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า ๑.๐ ๔๐ 

รวม ๖.๕ ๒๖๐ รวม ๖.๕ ๒๖๐ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
  แนะแนว 

 
๒๐   แนะแนว 

 
๒๐ 

  ชุมนุม 
 

๓๐   ชุมนุม 
 

๓๐ 
  สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐   สาธารณะประโยชน์ 

 
๑๐ 

รวม ๑๓.๐ ๕๘๐ รวม ๑๓.๐ ๕๘๐ 
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เกียรติประวัติโรงเรียน 
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
๑ .ได๎รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนน ารํองโครงการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหมํ ปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
๒. ได๎รับรางวัลห๎องสมุดกาญจนาภิเษกดีเดํน ขนาดเล็ก เขตการศึกษา ๗ ของกรมสามัญศึกษา  

ปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  
1. นางพัชราภรณ์  นาละต๏ะ  ได๎รับรางวัลครูภาษาไทยดีเดํนของคุรุสภาปี ๒๕๔๒ 
2. นางพัชราภรณ์  นาละต๏ะ  ได๎รับรางวัลข๎าราชการครูตัวอยํางของกระทรวงศึกษาธิการใน 

ปี  พ.ศ.๒๕๔๒ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.  ได๎รับรางวัลแหลํงเรียนรู๎ดีเดํนระดับวิทยาเขตเจ๎าพะวอ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒.  ได๎รับรางวัลโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  ระดับเหรียญเงินจากกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
๓.  ได๎รับค าชมเชยจากส านักพระราชวังในการจัดท าโครงการจัดท าบัญชีรายได๎- รายจํายของ  
    ครอบครัวนักเรียนตามแนวพระราชด าริในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเผยแพรํผลงานตํอชุมชน       
    และด าเนินการตํอเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑. โครงการ อ.ย.น๎อย  ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต  ๒  ในปี พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
๒. ได๎รับรางวัลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อมดีเดํนเฉลิมพระเกียรติในปี 

พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑.  ได๎รับรางวัลโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  ระดับเหรียญทองจากกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย  ครู คศ. ๒ ได๎รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
๓. เด็กหญิงผกาวรรณ  กัณฑวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นตัวแทนนักเรียนเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาตาก เพ่ือเข๎ารํวมโครงการสร๎างสัมพันธ์เยาวชนไทย – จีน ปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑. ได๎รับรางวัลชนะเลิศโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต ๒ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
 
 
 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

7 
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๑.  โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
๒.  ได๎รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  ชํวงชัน้ที่ ๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  
๓. ได๎รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  ชํวงชัน้ที่ ๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 

               ๒๕๕๐ 
๔.  ได๎รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ชํวงชั้นที่ ๓ ระดับภูมิภาคปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
๕.  ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  ชํวงชั้นที่  ๔  ระดับภูมิภาคปีการศึกษา 
    ๒๕๕๐   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑. ได๎รางวัลยอดเยี่ยม สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ชํวงชั้นที่ ๔ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
๒. เป็นตัวแทนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  รํวมน าผลงานเข๎าคัดเลือก 
   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับเด็กและเยาวชน  เพื่อสํงเข๎าประกวดและคัดเลือกไปจัดแสดง 
   และประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEVI) ๒๐๐๘ 
   ณ  เขตเศรษฐกิจและการค๎าพิเศษใต๎หวัน 
๓. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ 
๔. คณะกรรมการอาหารและยา  ได๎รับการรับรองมาตรฐาน  โรงเรียน อย. น๎อย  ระดับดี   
๕. โรงเรียนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนดีเดํน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๕๑   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ 
๒. โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ของคุรุสภา ระดับภาคเหนือ ระดับเหรียญทองประจ าปี 
   ๒๕๕๒ 
๓. แขํงขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ระดับเหรียญทองประจ าปี 
    ๒๕๕๒ 
๔. นางสาวผกาวรรณ   กัณทะวงษ์  ได๎รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจ าปี  ๒๕๕๒ 

   ๕. โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นสถานศึกษาสํงเสริมนิสัยรักการอําน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
            เขต ๒ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัดปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
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๒. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษา ปี ๒๕๕๔ 
๓. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขัน Science Show ระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๔ 
๔. นางระวิพรรณ  รักษาพล ได๎รับโลํรางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติ ด๎านครูผู๎สอนคุณธรรมจริยธรรม 
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ด๎านครูผู๎สอน จาก สกสค. 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล จาก สพฐ. 
๒. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์สูํเวทีนานาชาติ ปี ๒๕๕๕ 
๓. ตัวแทนน าเสนองานการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ International Exhibitionfor 
   Young Inventors ๒๐๑๒ 

 ๔. รางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.ต๎น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
   ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหมํ 
๔. รางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหมํ 
๕. นางทองแข หมื่นพิลมทอง  ได๎รับรางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติ ครูสอนดี จาก สสค. ประจ าปี ๒๕๕๕  
๖ .นางทองแข  หมื่นพิลมทอง  รางวัลทรงคุณคํา OBEC AWARD ครูผู๎สอนยอดเยี่ยม ด๎านนวัตกรรม 
   และเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุํมสาระวิทยาศาสตร์เหรียญทองอันดับ 
   ๑ ระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๕ 
๗ .รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นระดับ 
    ภาคปี ๒๕๕๕ 
๘. รางวัลเหรียญเงินการแขํงขันหุํนยนต์บังคับมือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ  
     ปี ๒๕๕๕ 
๙. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุํมสาระ 
     การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ 
๑๐ .รางวัลเหรียญเงินการประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นหญิง 
     งานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือ ระดับภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ 
๑๑. รางวัลเหรียญเงินการประกวดร๎องเพลงไทยสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นหญิงงานศิลปะ 
    หัตกรรมภาคเหนือ ระดับภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ 
๑๒. เหรียญเงินการประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิงงานศิลป 
     หัตกรรมภาคเหนือ ระดับภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕ 
๑๓. นายชัยณรงค์  รองงาม ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ส านักงาน 
      เลขาธิการคุรุสภา 
๑๔. นางพัชราภรณ์  นาละต๏ะ ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากส านักงาน 
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     เลขาธิการคุรุสภา 
๑๕. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย  ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากส านักงาน 
     เลขาธิการคุรุสภา 
๑๖. นางอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง  ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากส านักงาน 
     เลขาธิการคุรุสภา 
๑๗ .นายวิทยา  วินาโรได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากส านักงานเลขาธิการคุรุ 
      สภา 
๑๘. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนดีเดํนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  
     ของ มูลนิธิ รศ.ดร.มังกร  ทองสุขดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. นางอมรรัตน์  เทียมแก๎ว ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
    จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๒. นางณิษา  สิริปัญญา   ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๓. นางณัชชา  ตุ๎ยหล๎า    ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๔. นางสาวสุนีย์  กัณฑะวงษ์   ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๕. นายวนิตย์   ตาค า ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
    จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๖. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ ผลการแขํงขัน ได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๗. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
๘. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ 
   ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๙. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓  
    ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๐. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเดี่ยวจะเข๎ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓  
   ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๑. ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันการแขํงขันเดี่ยวขิม ๗ หยํอง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  
      ๖๓  ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๒. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓  
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      ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๓. รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันหุํนยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  
      ๖๓ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
๑๔. รางวัลเหรียญเงินการประกวดยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการอําน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 
       นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์  ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๒. นางเตือนใจ  จันทศรี    ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๓. นางวรรณพร  อยูํมา  ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
    จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๔. นางระวิพรรณ  รักษาพล ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
    จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๕. นายวสันต์  สิระใจ   ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
   จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๖. รางวัลเหรียญทองการแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ 

    ระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพรํ 
๗. รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ 

    ระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพรํ 
๘. รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการเลํานิทาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ 

    ระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพรํ 
๙. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนยอดเยี่ยม OBEC AWARD  
   จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนแมกุ่วิทยาคม 

 
โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ตาม

กระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา โดยแตํงตั้งคณะท างาน ประกอบผู๎มีสํวนรํวม และผู๎มีสํวนได๎ 
สํวนเสีย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแมํกุวิทยาคม โดยได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน 
และสภาพแวดล๎อมภายนอกเพ่ือประเมินสถานภาพองค์กรและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก (External Environment) โดยพิจารณาถึงแนวโน๎มของ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความคงอยูํและการขยายตัวของภารกิจหนํวยงาน มีทั้งปัจจัยที่เป็นโอกาสและปัจจัย 
ที่เป็นอุปสรรคสํงผลตํอการบริหารจัดการของหนํวยงานซึ่งไมํสามารถควบคุม หรือควบคุมได๎ในระยะสั้นๆ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกทางด๎านการศึกษาสามารถใช๎หลักการวิเคราะห์ที่เรียกวํา STEP ซึ่งม ี
ปัจจัยต๎องน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 แบบ STEP คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีน าปัจจัย ๔ ด๎าน ที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ
หนํวยงานให๎บรรลุวัตถปุระสงค์ มาวิเคราะห์ ได๎แกํ 

๑. ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Social-culture Factors : S) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่อง โครงสร๎าง 
ประชากร ระบบการศึกษา คํานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดอนุรักษ์ คุณภาพ
ชีวิต การอนามัย สภาพและกระแสสังคมและชุมชน ที่ล๎อมรอบหนํวยงาน ความต๎องการของประชาชนปัญหา
ของสังคม เครือขํายความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ฯลฯ 

๒. ด๎านเทคโนโลยี (Technological Factors : D) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องความก๎าวหน๎าทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๓. ด๎านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องสภาพและแนวโน๎มเศรษฐกิจ  
สภาพเศรษฐกิจของผู๎ปกครอง ภาวะทางการเงิน การวํางงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย 
และการลงทุนตําง ๆ ฯลฯ 

๔. ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่อง  
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานต๎นสังกัด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับ 
การบริหารจัดการหนํวยงาน ฯลฯ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน๎มของตัว
แปรปัจจัย ที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) และจุดอํอน (Weaknesses : W) ที่สํงผลตํอการก าเกิด กลยุทธ์ของ
หนํวยงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในทางด๎านการศึกษาเดิมนิยมใช๎ประเด็นส าคัญมาวิเคราะห์ ที่
เรียกวํา ๒๕ ๔M มีรายละเอียดดังนี้ 



47 
 

 แบบ ๒๕ ๔M  คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในหนํวยงานโดยน าปัจจัย ๖ ด๎าน มาวิเคราะห์ 
ประกอบด๎วย 

๑. ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure : S๒) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องโครงสร๎างการบริหาร 
หนํวยงาน โครงสร๎างการแบํงหน๎าที่ท างาน ระบบงานของหนํวยงาน นโยบายหนํวยงาน ฯลฯ 

๒. ด๎านผลผลิตและการบริการ (Service : S๒) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องการให๎บริการทางการศึกษา  
คุณภาพของการให๎บริการ คุณภาพนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 

๓. ด๎านบุคลากร  (Man : M๑) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่อง ปริมาณบุคลากร คุณภาพบุคลากร ความ 
เพียงพอของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ขวัญก าลังใจบุคลากร ความก๎าวหน๎าของบุคลากร ความรู๎และความ
สามรถและทักษะของบุคลากร ฯลฯ 

๔. ด๎านประสิทธิภาพทางการเงิน(Money : M๒)เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องความเพียงพอขอประมาณ 
แผนการบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพการใช๎เงิน ความประหยัด ความค๎ุมคํา ความคลํองตัวในการเบิกจําย 
ฯลฯ 

๕. ด๎านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M๓) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่อง ความเพียงพอของสื่อวัสดุครุภัณฑ์  
คุณภาพของสื่อ การใช๎และการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอน ห๎องปฏิบัติการ แหลํงเรียนรู๎ ฯลฯ 

๖. ด๎านการบริหารจัดการ (Management : M๔) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องระบบการบริหารจัดการ  
การมีสํวนรํวมของบุคลากร การกระจายอ านาจ การใช๎เทคโนโลยีในการบริหาร การประชาสัมพันธ์ การระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสํวน ฯลฯ  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
๑. ด๎านสังคมและวัฒนธรรม (Social-culture Factors : S) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํให๎

ความส าคัญตํอการศึกษา สํงผลให๎สํง

บุตรหลานศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

๒. ครอบครัวสํวนใหญํมีบุตรจ านวนน๎อย 

ท าให๎มีความสามารถในการสํงบุตร

หลานศึกษาตํอสูงขึ้น 

๓. จังหวัดตาก มีขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมและแหลํงเรียนรู๎ 

๑. วัฒนธรรมตํางชาติเข๎ามามีอิทธิพลตํอ

พฤติกรรมของนักเรียน ท าให๎มีผลกระทบ

ตํอพฤติกรรมของนักเรียน 

๒. การเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าว และ

ความมั่นคงตามแนวชายแดน 

๓. ประชากรที่หลากหลายชาติพันธ์ มีภาษา

และขนบธรรมเนียมที่แตกตํางกัน 

๔. สภาพชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงเรื่องยาเสพติด 

๕. สภาพครอบครัวแตกแยก สํงผลตํอ

พฤติกรรมอันไมํพึงประสงค์ของนักเรียน 
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๒. ด๎านเทคโนโลยี (Technological Factors : D)  
โอกาส อุปสรรค 

๑. ความเจริญทางด๎านเทคโนโลยีการ

สื่อสารมีบทบาทตํอการจัดการศึกษา 

๒. อุปกรณ์ทางด๎านเทคโนโลยีและการ

สื่อสารมีราคาถูก ท าให๎สะดวกตํอการ 

หาซื้อได๎ตามความต๎องการ 

๑. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและรวดเร็วมีผลกระทบตํอการ

พัฒนาบุคลากร 

 

 
๓.  ด๎านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)  

โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจคํอนข๎างดี มี

โรงงานอุตสาหกรรมหลายแหํงที่เอ้ือ

ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

๒. สภาพเศรษฐกิจในชุมชน ท าให๎

ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนหนึ่งมีรายได๎

นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 

๓. สถานประกอบการในชุมชนสามารถเป็น

แหลํงเรียนรู๎ได๎ 

๑. เศรษฐกิจโลกตกต่ า คําครองชีพของ

ประชาชนสูง สํงผลกระทบตํอการจัด

การศึกษา 

 

 
๔. ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท าให๎

บุคลากรทางการศึกษาเกิดการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

๒. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาสํงเสริมให๎

ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด

๑. บุคลากรบางสํวนยังไมํพร๎อมในการเข๎าสูํ

ระบบการปฏิรูปจึงท าให๎ยังไมํมีการ

พัฒนาตนเองเทําที่ควร 
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โอกาส อุปสรรค 

การศึกษา 

๓. พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สํงผลให๎ผู๎ปกครองตระหนักและให๎

ความส าคัญของการศึกษาอยํางทั่วถึง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
๑. ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure : S๒) 

จุดแข็ง จุดอํอน 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียน มีบทบาทตํอการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

๒. โรงเรียนสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎รับการ

เลื่อนหรือแตํงตั้งให๎มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

๓. โรงเรียนมีจัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยํามีประสิทธิภาพ 

๑. การเปลี่ยนนโยบาย สํงผลกระทบตํอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
๒. ด๎านผลผลิตและการบริการ (Service : S๒)  

จุดแข็ง จุดอํอน 

๑. โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแกํ

ประชากรในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได๎

อยํางทั่วถึง 

๒. โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนวิธี

พุทธและโรงเรียนดีศรีต าบลสํงเสริมให๎

นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และคํานิยมที่ดี 

๓. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สามารถเรียน

ตํอในระดับอุดมศึกษา หรือสายอาชีพ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๕ 

กลุํมสาระวิชาหลักต่ ากวําระดับประเทศ 
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๓. ด๎านบุคลากร  (Man : M๑) 
จุดแข็ง จุดอํอน 

๑. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขึ้นไปและได๎รับการพัฒนาความรู๎

ความสามารถและทักษะด๎านตํางๆ 

๒. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความรู๎ความสามารถตรงตาม

สาขาวิชาท าให๎สามารถจัดการเรียนการ

สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรมีภาระงานพิเศษท าให๎

พัฒนาการเรียนการสอนได๎ไมํเต็ม

ศักยภาพ 

 
๔. ด๎านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M๒) 

จุดแข็ง จุดอํอน 

๑. โรงเรียนแมํกุวิทยาคมมีการจัดท า

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒. โรงเรียนมีความสามารถในการระดม

ทรัพยากรจากองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ท าให๎โรงเรียนมีทรัพยากร

ส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

๑. บางโครงการมีการเบิกจํายเงินไมํเป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
๕. ด๎านปัจจัยการจัดการศึกษา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material : M๓) 

จุดแข็ง จุดอํอน 

๑. โรงเรียนแมํกุวิทยาคม มีการน าสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

๒. โรงเรียนมสีื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให๎

นักเรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎

หลากหลาย 

๑. บุคลากรบางสํวนไมํมีความรู๎เรื่องสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให๎ประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนน๎อยลง 
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๖. ด๎านบริหารจัดการ (Management : M๔) 
จุดแข็ง จุดอํอน 

๑. ชุมชน ผู๎ปกครอง ภาครับและเอกชนมี

สํวนรํวมในการวางแผนการจัดการศึกษา 

๑. การจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียนยังไมํเป็นระบบ 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
2. พัฒนาสมรรถนะผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด๎วย Dokcares 

Administrative Model  
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้  

1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนได๎เต็ม
ตามศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสีขาว สถานศึกษา
พอเพียง และสถานศึกษาปลอดขยะ ที่มีความเหมาะสมตามชํวงวัย เพื่อสร๎างคุณภาพให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนา
ตนได๎เต็มตามศักยภาพ มีความรู๎ ทักษะใหมํ ที่สามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข และ
ปลอดภัย 
นโยบาย 1 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับการพัฒนานักเรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพ คุณธรรม และ
คุณลักษณะของนักเรียนสูํโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทยภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
     1.1.1 ปลูกฝัง อบรม บํมเพาะด๎านคุณธรรม ตามหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และคํานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ หํางไกลอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
     1.1.2 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว การบริการแนะแนวการศึกษาตํอ และการ

ประกอบอาชีพ ให๎แกํนักเรียนอยํางเข๎มแข็ง ตํอเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จัก และเข๎าใจตนเอง 
สามารถวางแผนชีวิตด๎านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคตได๎ รวมทั้งสามารถปรับตัวได๎อยํางเหมาะสม 
และอยูํ รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  

     1.1.3 สํงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียน อยําง
น๎อย 1 ภาษา เพ่ือให๎นักเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารกับชาวตํางชาติได๎ รองรับการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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     1.1.4 สํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการตามนโยบาย “โรงเรียนต๎นแบบแหํง
ความสุข” “สถานศึกษาพอเพียง” “โรงเรียนปลอดขยะ” “STEM Education ” และ “Active Learning”  

1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล  
     1.2.1 สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร คุณภาพ 7 หมวด คือ การน าองค์กร 

(Leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การมุํงเน๎นผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
(Student and Stakeholder Focus) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู๎ (Measurement, 
Analysis and Knowledge Management) การมุํงเน๎นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) ผลลัพธ์ (Performance Results)  

     1.2.2 สํงเสริมการจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพของนักเรียนรอบด๎านให๎มี
ประสิทธิภาพ  

     1.2.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการในการ
พัฒนานักเรียน พัฒนาด๎านคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให๎มีความเป็นเลิศ
ด๎านวิชาการสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล  

     1.2.4 สํงเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตรโรงเรียน และโรงเรียนมาตรฐานสากล ไปสูํการปฏิบัติให๎
เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็น และความต๎องการของนักเรียน 
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม  

     1.2.5 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนแหํงความสุข ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
(Moderate Class More Knowledge) กิจกรรม STEM Education / Active Learning และการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน  

     1.2.6 สํงเสริมการใช๎สื่อการเรียนรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลาย และสํงเสริมการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน  

     1.2.7 สํงเสริมสนับสนุนการทดสอบ O-NET การประเมิน PISA และระบบการทดสอบกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ให๎เกิดคุณภาพแกํนักเรียน  

     1.2.8 สํงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน  
     1.2.9 สํงเสริมสนับสนุนการจัด และพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ควบคูํไปกับ

วิชาสามัญ และคุณธรรมวิชาชีพ   
     1.2.10 จัดระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลหลากหลายมิติ ให๎มีความเข๎มแข็ง

ตํอเนื่อง เป็นรูปธรรม ให๎มีข๎อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท๎อนคุณภาพของนักเรียนรอบด๎าน  
1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูํโรงเรียนมาตรฐาน ScQA 

และ OBECQA 
     1.3.1 จัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน  
     1.3.2 จัดท าค าสั่ง 
     1.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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     1.3.4 จัดกิจกรรมเพ่ือให๎เกิดคุณลักษณะที่ก าหนด 
     1.3.5 รายงานผลการด าเนินงาน  
     1.3.6 ตรวจรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมิน ScQA เพ่ือเตรียมรองรับการประเมิน 

OBECQA 
1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูํสถานศึกษาพอเพียง/

สถานศึกษาสีขาว/โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
นโยบาย 2 สร๎างระบบเครือขํายก ากับดูแลและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

2.1 สร๎างความเข๎าใจ และความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให๎แกํผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน  

2.2 ประสาน สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน เข๎ามามี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

2.3 ประสาน และสร๎างโอกาสกับสถาบันที่รับนักเรียนเข๎าศึกษาตํอ เพ่ือพัฒนาและจัดหลักสูตรให๎
สอดคล๎อง สํงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
นโยบาย 3 ประกันโอกาสการเข๎าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  

1.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสูํโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และบริบทของพ้ืนที่  

1.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ เน๎นให๎นักเรียน ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพในอนาคต 
และได๎รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก าหนดให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

1.3 สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ และคุณธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล๎องกับบริบทของนักเรียนแตํละคน บริบทของโรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม  
นโยบาย 4 สร๎างความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและท่ีเกี่ยวข๎อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออก
กลางคัน การดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่ด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปลอดภัยจากการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมํ 

4.1 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให๎มี
ประสิทธิภาพและตํอเนื่องเชื่อมโยงโดยเฉพาะเมื่อเกิดการสํงตํอนักเรียน  

4.2 สํงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มุํงเน๎นการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู๎ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

4.3 สร๎างความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบค๎ุมครองนักเรียน รวมถึงการสร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคมให๎เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือขํายสหวิชาชีพทุกระดับ  

4.4 เสริมสร๎างระบบเครือขํายดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เข๎มแข็ง 
4.5 สํงเสริมการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน/งานครูที่ปรึกษาในด๎านการปลูกฝังทักษะด๎าน

การดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจากการแพรํระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมํ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู๎บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถด๎านการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู๎ มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
และได๎รับการสํงเสริมให๎พัฒนาการปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่อง มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
นโยบาย 1 สํงเสริม สนับสนนุการพัฒนาองค์ความรู๎ ด๎านการสร๎างและใช๎นวัตกรรมการเรียนรู๎ มีทักษะการใช๎
สื่อดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

1.1 เผยแพรํองค์ความรู๎ และแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู๎ การจัดกระบวนการ
เรียนพัฒนาทักษะการคิด และการวัดประเมินผลให๎สามารถพัฒนา และประเมินผลนักเรียนให๎มีคุณภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล  

1.2 พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านการสร๎างและใช๎นวัตกรรมการเรียนรู๎ และสื่อดิจิทัล ตาม
ศักยภาพของแตํละบุคคลอยํางเหมาะสม  

1.3 สํงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา
และครูทั้งในโรงเรียน ระหวํางโรงเรียน หรือภาคสํวนอื่นๆ ตามความพร๎อมของโรงเรียน  

1.4 สํงเสริมการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ การมีสํวนรํวมจากผู๎ที่เก่ียวข๎อง และทุกภาคสํวนให๎เกิด
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎  

1.5 สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูใช๎บทบาท “Facilitator” “Motivation” “Inspiration” และ
“Coaching”  
นโยบาย 2  สํงเสริมสนับสนนุการพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีทักษะในการบริหารในศตวรรษท่ี 21 (การ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การใช๎กลยุทธ์ในการบริหาร การแก๎ปัญหา การท างานเป็นทีม การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพสากล ความเข๎าใจวัฒนธรรมที่แตกตํางและจิตสาธารณะ) ให๎มีความสามารถทุก
ด๎านอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐาน โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ และคุณคําของผลผลิต 
และผลลัพธ์  
นโยบาย 3 เสริมสร๎างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
และวัฒนธรรมการท างานในองค์กร  

3.1 ยกยํองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์  
3.2 พัฒนาและสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครู ให๎มีสมรรถนะ/วิทยฐานะที่สอดคล๎องกับการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียน ห๎องเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
นโยบาย 4 สนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
นโยบาย 5 สํงเสริมสนับสนุนให๎ด าเนินการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการจ าเป็นของโรงเรียนและสังคม โดยการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model  
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เป้าประสงค์ที่ 3  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เข๎มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ด๎วย Dokcares 
Administrative Model  
นโยบาย 1 กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบ  

1.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ฝ่ายบริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และหัวหน๎างาน มีความเข๎มแข็ง
ในการบริหารจัดการตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยระบบคุณภาพ Dokcares Administrative Model  

1.2 บูรณาการการท างานระหวํางฝ่ายบริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และหัวหน๎างาน รํวมกัน
พัฒนาคุณภาพสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ScQA และ OBECQA  

1.3 พัฒนาชํวยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  
1.4 สร๎างความความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดซื้อ จัดจ๎างพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ (e-

marketing & e-bidding) ให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบาย 2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมอยํางคุ๎มคํา และมีประโยชน์สูงสุด  

2.1 เรํงสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจให๎กับฝ่ายบริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎และหัวหน๎างาน ถึง
ความจ าเป็น และประโยชน์ของการสํงเสริมการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง ในการจัดและพัฒนาการศึกษา  

2.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน และรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพสูํโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ScQA และ 
OBECQA 
นโยบาย 3 สํงเสริมการใช๎การวิจัยเป็นฐานให๎โรงเรียนมีนวัตกรรม องค์ความรู๎ และฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาท่ี
สามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู๎ และการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
นโยบาย 4 สํงเสริมให๎ฝ่ายบริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ และหัวหน๎างาน มีความรับผิดชอบตํอผลการ
ด าเนินงาน (มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิทยฐานะ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การเป็นพลเมืองดี มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ความเสียสละตํอสํวนรวม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใจกว๎างเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน)  

4.1 สํงเสริมให๎มีการยกยํองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความมุํงม่ันในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียให๎เพ่ิมสูงขึ้น ลดอัตราการออกกลางคัน และแก๎ไขพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  

4.2 พัฒนาชํองทางรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ เรื่องร๎องเรียน ที่เก่ียวกับโรงเรียน องค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และติดตามตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง  
นโยบาย 5 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลที่ทันสมัย และนําเชื่อถือสามารถเชื่อมโยงฐานข๎อมูลกับหนํวยงานอื่นได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎โรงเรียนเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ ยกระดับขีดความสามารถด๎าน ICT และระบบ
ดิจิทัล  
นโยบาย 6 การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตัวบํงชี้ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการประเมินรอบสี่ ผลผลิต โรงเรียนมีการด าเนินงานตามพันธกิจ ที่สอดคล๎องกับผลผลิตของ
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 ผลผลิต ดังนี้ 1) ผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ 2) ผู๎จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) เด็กด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ผู๎ที่มีความสามารถ
พิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีผู๎บริหารสถานศึกษา และฝ่ายบริหาร ก ากับ ประสาน สํงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือให๎ภารกิจดังกลําว สามารถตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย รัฐบาล ด๎วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จุดเน้น 
โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ก าหนดจุดเน๎นการด าเนินงานที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนโรงเรียนแมํกุวิทยาคมทุกคนต๎อง “เกํง
ดี มีความสุข และปลอดภัย” โดยแบํงเป็น 5 สํวน ดังนี้  
1) จุดเน๎นด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
ตัวช้ีวัด  

1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงให๎เหมาะสมกับนักเรียน  
1.2 โครงสร๎างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให๎เหมาะสมกับนักเรียน  
1.3 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตํละชํวงชั้น  
1.4 สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนการใช๎ Active Learning และนวัตกรรมการเรียนรู๎ 
2. นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสูํมาตรฐานสากล ดังตํอไปนี้  

มุํงหวังให๎นักเรียนเป็นผู๎ที่มีคุณภาพ (เกํง= ความรู๎ และความสามารถ; รู๎ ตน รู๎ คน รู๎ เรยีน/งาน) : มีความรู๎ 
(Knowledge) ความสามารถ (Skill ; ทักษะฝี มือ ) ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานสากล มีความสามารถในการคิด มีทักษะการเรียนรู๎ และการท างาน มีความสามารถ
แขํงขันในระดับสากล มีคุณธรรม (ดี ด๎วย “คุณธรรม (ธรรมที่เป็นคุณ) ดีภายใน + ดีภายนอก + ด าเนินเป็น
นิสัย “ความดีที่ม่ันคง ยั่งยืน” “มีจริยธรรม (ธรรมที่เป็นจริยวัตร) ” “มีจรรยาบรรณ(คุณธรรม + วิชาชีพ) ”มี
พรหมวิหารธรรม (เมตตา:ความรัก; กรุณา: ความสงสาร; มุทิตา: มีจิตอํอนโยน ; อุเบกขา : การวางเฉย ) และ
มีคุณลักษณ์ (งาม :ลักษณะที่เห็นแล๎วชวนให๎ชื่นชมหรือพึงใจ [มารยาทดี : สามดี “ดีกาย ดีวาจา ดีใจ” กายดี; 
สะอาด เรียบร๎อย ครบถ๎วน ถูกต๎อง ยิ้มแย๎มแจํมใส ยิ้ม ไหว๎ ทักทาย สุภาพ อํอนน๎อม ถํอมตน ส ารวม (กิริยา 
ทําทาง ค าพูด สงบเสงี่ยม) ถูกกาลเทศะปฏิบัติเหมาะสม วาจาดี;วาจาอํอนหวาน รู๎จัก ขอโทษ ขอบคุณ ไมํพูด
เพ๎อเจ๎อ ไมํพูดค าหยาบ ไมํพูดสํอเสียด ไมํพูดปด ไมํพูดตํอปากตํอค าผู๎ใหญํ ไมํพูดร๎าย ทักทายด๎วยรอยยิ้ม และ
อัธยาศัยไมตรี ใจดี  ; ใจอํอนโยน ใจไมตรี ใจอารี ใจเมตตา ใจกรุณา ใจอาสา ใจบุญ และมีใจเก้ือกูล มีวินัย : 
ระเบียบ ตรงเวลา สะอาด สุภาพ รับผิดชอบ] มีคุณคําตํอสังคม มีทักษะชีวิตที่ดี ดังนี้  
      2.1 นักเรียนเป็นคนเกํง มีสมรรถนะส าคัญสูํมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย (เกํง : คุณภาพ 
ความสามารถในการเชื่อมโยงการรับรู๎ ความรู๎สึก ประสบการณ์ความคิดและจินตนาการ)  
     ตัวชี้วัด  
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      1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) กลุํมสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3  
      2) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตร  
      3) นักเรียนทุกคนได๎รับการสํงเสริมให๎มีแรงจูงใจสูํอาชีพด๎วยการแนะแนวทั้งโดยครู และผู๎ประกอบ
อาชีพตํางๆ และได๎รับการความรู๎ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต   
      4) นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค์ อยํางน๎อย 2 ภาษา ทักษะด๎าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎เหมาะสมตาม
ชํวงวัย  
      5) นักเรียนมีความสามารถด๎านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่ก าหนด ร๎อยละ  50  
      6) นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะผู๎น านักเรียนอาเซียน  
      7) ร๎อยละ 50 ของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นเรียนตํอสายอาชีพ  
      8) นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร
สองภาษา ล ้าหน๎าทางความคิด ผลิตงาน อยํางสร๎างสรรค์ และรํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก  
      9) นักเรียนทุกคนได๎ใช๎ห๎องอาเซียนอยํางมีประสิทธิภาพ  
      10) มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี
ประสิทธิภาพ  
     11) มีข๎อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
      12) มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให๎เชื่อมโยง ตั้งแตํระดับห๎องเรียน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  
      2.2 นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีคุณธรรม (ครองคนเป็น) และจริยธรรม (ครองตนได๎)  
มีจรรยาบรรณ (เกํงครองเรียนรู๎/งาน) และเป็นคนงาม (มารยามดี มีวินัย ใสํใจรับผิดชอบ) รู๎รักสามัคคี มีความ
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย จิตส านึก ความรับผิดชอบ ตํอสังคมการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ มีความส านึกในความเป็นพลเมืองชาติ
ไทย หํางไกลสิ่งเสพติด อบายมุข มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รณรงค์การตํอต๎านทุจริตทุก
รูปแบบ ด ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง)] และสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 
     ตัวชี้วัด  

1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น “มีทักษะในการแก๎ปัญหาและอยูํอยํางพอเพียง   
2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี “ความมุํงม่ันในการศึกษา การท างาน และสามารถปรับตัว

เข๎ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย”  
3) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล๎อง ตามชํวง

วัย และสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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4) นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกในการสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

5) นักเรียนทุกคนป้องกันตนเองให๎หํางไกลยาเสพติด และการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
6) นักเรยีนทุกคนมีทักษะป้องกันตนเองให๎ปลอดภัยกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      2.3 นักเรียนได๎รับการประกันโอกาสทางการศึกษา (สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคลด๎วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา)  
     ตัวชี้วัด  

1) เด็กด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและคุณลักษณ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตร และอัตลักษณ์ แหํงตน  

2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเป็นเลิศ ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นรายบุคคลไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80  
2) จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มุํงเน๎น การวางแผน สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของโรงเรียน 
และสังคม ยกระดับความแข็งแกรํงของผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู๎น าทาง
วิชาการ และผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ที่มีความรู๎ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสมรรถนะในการจัด 
กระบวนการเรียนรู๎ อยํางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู๎ ความสามารถ สมรรถนะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี ดังนี้  

2.1 ครูได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด  
     1) ครูได๎รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการวัดประเมินผลให๎สามารถ
พัฒนาและประเมินผลนักเรียนให๎มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีทักษะ มีความปลอดภัย และสามารถปรับตัวตํอ
โรคอุบัติใหมํ และโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ได๎ดี 
      2) สนับสนุนครูให๎จัดท า ID Plan เพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 
      3) ครูได๎รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยผู๎บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน หรือภาคสํวน
อ่ืน ๆ ตามความพร๎อมของโรงเรียน  
      4) ครูสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎การมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและทุกภาคสํวนให๎เกิด “ชุมชนแหํง
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)”  
      5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีภูมิคุ๎มกันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและพหุวัฒนธรรม  
      6) ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู๎  
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      7) ครูได๎รับขวัญ และก าลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ (Incentives 
and Rewarding System)  
      8) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และเป็นแบบอยํางที่ดี
แกํสังคม (Professional Ethics)  
      9) ครูมีความเป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได๎รับการยกยองเชิดชูเกียรติอยํางเหมาะสม 
      10) ครูมีทักษะด๎านการใช๎ชีวิต และปลอดภัยสามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 
2019 (COVID-19)  
      11) ครูได๎มีการสํงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาด๎านดิจิทัล และนวัตกรรม 

2.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการเป็นผู๎น ามืออาชีพ สามารถบริหารงานทุกด๎านตาม
โครงสร๎างการบริหารโรงเรียน ด๎วยระบบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและกรอบของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ OBECQA ให๎มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัด  

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา มีภาวะผู๎น ามืออาชีพ สามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
ขึ้นไป  
3) จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
โรงเรียนสร๎างคํานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ และโรงเรียนมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎  
ตัวชี้วัด  

1) โรงเรียนสร๎างคํานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสํวนการเรียนสายสามัญ  
2) ร๎อยละ 80 ของงานวิจัยของครูและโรงเรียนสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎  
3) จุดเน๎นด๎านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประเมินสถานศึกษา และนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และ

นักเรียนมีระบบทดสอบเพ่ือประเมินผําน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให๎เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ตัวช้ีวัด  

1) ระบบการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู๎เรียน   
2) ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผําน หรือซ้ าชั้น ได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
5) จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

เรํงรัดพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ให๎เป็นองค์กรที่มีความเข๎มแข็ง คลํองตัว 
เกิดแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ Dokcares Administrative Model 
ตามโครงสร๎างการบริหารโรงเรียนทั้งระบบที่มุํงเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนรอบด๎าน เพื่อให๎เกิดความสุขอยํางเป็นรูปธรรม ให๎นักเรียนมีคุณภาพ 
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คุณธรรม และทักษะอาชีพ เพ่ือให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํการศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากลได๎เป็นอยํางดี ดังนี้ 

5.1 โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพ Dokcares Administrative Model โดยมุํงผลสัมฤทธิ์ และ
คุณคําของผลิต/ผลลัพธ์ เน๎นการกระจายอ านาจ การมีสํวนรํวมและมีความรับผิดชอบตํอผลผลิต และผลลัพธ์
ของการด าเนินงาน (Participation and Accountability)  
ตัวช้ีวัด  

1) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปฏิบัติและผู๎เกี่ยวข๎อง  
2) สร๎างทีมงานในการบริหารงบประมาณในแตํละกลุํมงานและกลุํมสาระการเรียนรู๎  
3) ก าหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณให๎ชัดเจนในระดับกลุํมงานและกลุํมสาระการเรียนรู๎  
4) จัดท าแผนควบคุม ก ากับ ที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันทุกระดับกลุํมงานและกลุํมสาระการเรียนรู๎  
5) สร๎างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข๎อมูลสารสนเทศ และขําวสาร

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู๎  
6) จัดระบบรายงานผลความก๎าวหน๎าเป็นระยะ และตํอเนื่อง  
7) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด๎านการบริหารงบประมาณ ระดับกลุํมงานและกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ให๎แข็งแกรํง  
8) โรงเรียนเชิดชูเกียรตินักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูและนักเรียนที่ได๎รับรางวัลทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน  
5.2 โรงเรียนจัดและพัฒนาการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนต๎นแบบสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ตัวช้ีวัด  

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล๎องกับบริบท และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
2) สร๎างและสนับสนุนเครือขํายสถานศึกษา ให๎เข๎มแข็งในการรํวมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษาให๎เป็นระบบ  
4) ปรับปรุงระบบการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบ  
5) สนับสนุนการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา  
6) โรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ Dokcares 

Administrative Model  สูํรางวัลคุณภาพ OBECQA  
7) สร๎างวัฒนธรรมใหมํในการท างาน ด๎วย Dokcares Administrative Model  ให๎มีประสิทธิภาพ

เพ่ือการให๎บริการที่ดี มีคุณธรรมและมีความสุข 
8) นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
9) ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจที่ได๎รับการบริการขั้นพ้ืนฐาน  
5.3 พัฒนาระบบ ICT และระบบดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหารอยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  
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ปัจจัย/เงื่อนไขสูํความส าเร็จ (Key Success Factors) มุํงเน๎นให๎ทุกภาคสํวน มีสํวนรํวม รํวมมือ สร๎างขวัญ 
ก าลังใจ รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิดชูคนดี โดยใช๎สร๎าง วัฒนธรรมคุณภาพ 
Dokcares Administrative Model คือ การเสริมสร๎างจิตส านึกคุณภาพ (คุณภาพนักเรียน คุณภาพงาน 
คุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน/สังคม) วิถีชีวิตคุณภาพ (การครอง คน :คุณธรรม , การครองตน: จริยธรรม การ
ครองงาน : จรรยาบรรณ) และการบริหารสถานศึกษาคุณภาพ (นิติธรรม, คุณธรรม, ความโปรํงใส, ความมี
สํวนรํวม, ความรับผิดชอบ, ความคุ๎มคํา) โดย  

1. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของชุมชนเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอนักเรียน โดยบูรณาการ
การท างานของทุกภาคสํวน ที่เก่ียวข๎องเพ่ิมขึ้น ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ 
นโยบาย ให๎บุคลากร และผู๎ที่สํวนได๎เสียทุกภาคสํวน ได๎รับทราบอยํางชัดเจน เพ่ือการมีสํวนรํวม และสนับสนุน
ให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  

2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการด าเนินงาน (Participate) การมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ (Collaborate) การประสานและการบูรณาการในการท างาน 
ติดตํอสื่อสารและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตํางๆ (coordinate)  

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตํางๆ ให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ 
รวมทั้งปฏิบัติงาน ด๎วยเทคนิคใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง สํงเสริมให๎มีการพัฒนาสื่อดิจิตอล ICT นวัตกรรม สื่อการ
เรียนรู๎ รวมทั้งสร๎างขวัญและก าลังใจ ด๎วยการยกยํอง ชมเชย ให๎รางวัลสํงเสริมการให๎มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
เมื่อสามารถด าเนินการได๎ประสบผลส าเร็จ และพัฒนาระบบการติดตาม การด าเนินงาน ทั้งการด าเนินงานตาม
นโยบาย และการติดตามสนับสนุนทรัพยากรตํางๆ ให๎การท างานทั้งในและนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด  

4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด๎วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลด๎วย Dokcares Administrative Model  

5. พัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศให๎ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถบูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รายงานตํอสาธารณชน จะเป็นกลไกในการสร๎างการรับรู๎ของโรงเรียนและนักเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตํอนักเรียน ผํานระบบการก ากับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 



 

 
 

๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ด๎านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ 
1.1 นักเรียนมี
สมรรถนะส าคัญสูํ
มาตรฐานสากล 
(Students 
Competencies) 

1. เสริมสร๎างสมรรถนะส าคัญและ
ความสามารถทางวิชาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพร๎อมเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน 

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ
และความสามารถทางวิชาการตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีสมรรถนะในการศึกษาตํอ หรือประกอบ
อาชีพ 
3. หลักสูตรสถานศึกษามีสาระการเรียนรู๎ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. เรํงรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
และสื่อการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา จุดเน๎นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและจุดเน๎นของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ที่แสวงหาความด๎วยตนเอ ใช๎เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู๎ มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะ
ชีวิต ทักษะการสื่อสารอยํางสร๎างสรรค์ ตาม
ชํวงวัย 
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ที่แสวงหาความรู๎เพ่ือการแก๎ปัญหา ใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ ใช๎ภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอยํางสร๎างสรรค์ตามชํวงวัย 

3. เรํงรัดพัฒนาการทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการ
เรียนรู๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

3. ร๎อยละ 80  ของนักเรียนที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

4. เสริมสร๎างลักษณะนิสัยรักการ
อําน 

1. ร๎อยละ 75 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอําน 
2. ร๎อยละ 75 ของนักเรียนมีความสามารถใน
การใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3. ร๎อยละ 75 นักเรียนที่มีความสามารถด๎าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู๎เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย 
4. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่มีการเรียนรู๎จาก
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
การอํานและใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล อยํางน๎อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

5. เสริมสร๎างศักยภาพในด๎านทักษะ
ชีวิต ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร๎างสรรค์ตามระดับ
การศึกษาและมีทักษะการสื่อสาร 

1. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร๎างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนมีโครงงานอาชีพอิสระเพ่ือ
การมีรายได๎ระหวํางเรียน 
3. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญได๎รับการพัฒนาให๎มี
ทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือ
ด ารงชีวิตได๎ 
4. นักเรียนทุกคนได๎รู๎ผํานประสบการณ์ตรง
รํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

7. สํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนและ
ครูใช๎ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 

1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่ใช๎อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู๎ 
3. อัตราสํวนคอมพิวเตอร์ตํอนักเรียน 1:10 

8. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีทักษะ
ภาษาท่ีสองและมีความพร๎อมตํอการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

1. นักเรียนมีความสามารถด๎านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 
2. ร๎อยละ 75 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎จัดการ
เรียนรู๎รักษาคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 9. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให๎มีภูมิค๎ุมกันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
และปลอดภัยจากโรคอุบัติใหมํ  

1. โรงเรียนมีกิจกรรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจใน
การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช๎ชีวิตวิถีใหมํ 
(New Normal)และปลอดภัยจากโรคอุบัติใหมํ  

1.2  นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม

1. ปลูกฝังให๎มีนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
รักสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็น
ไทยหํางไกลยาเสพ
ติดมีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม 
(Students 
Characteristics & 
Social Skills) 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคํานิยมคน
ไทย 12 ประการ 
2. สํงเสริมจิตส านึกความเป็นชาติ
ไทยในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และคํานิยมคนไทย 12 ประการ 
2. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีความส านึกใน
ความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 

3. สํงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคม
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนได๎เรียนรู๎
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก 
2. จ านวนกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ ได๎แกํ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู/ 
คํานิยมไทย 12 ประการ 

 4. สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มีอัตลักษณ์ตามที่
โรงเรียนก าหนด ใฝ่เรียนรู๎ ใฝ่ดี และ
อยูํรํวมกันกับผู๎อ่ืนได๎ มีทักษะการ
แก๎ปัญหาและอยูํอยํางพอเพียง มี
ความมุํงม่ันในการศึกษาและ การ
ท างานสามารถปรับตัวเข๎ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย 

1. ร๎อยละ 100 นักเรียนที่เป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ 
ผู๎ปกครอง 
2. ร๎อยละ 95 นักเรียนที่ไมํปัญหาทางด๎านการ
ปกครอง 
3. ร๎อยละ 100 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยผํานการวางแผนก าหนดกิจกรรมและ
ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีทักษะ
การแก๎ปัญหาและอยูํอยํางพอเพียง 
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความมุํงม่ันในการศึกษาและการท างานและ
สามารถปรับตัวเข๎ารับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.3 นักเรียนที่มี
ความต๎องการพิเศษ

1. เรํงรัดให๎นักเรียนทุกคนได๎รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางมีคุณภาพ 

1. ร๎อยละ 100 ของประชากรในวัยเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 
 

๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

2. ร๎อยละ 90 ของผู๎จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

2. สนับสนุนคําใช๎จํายการจัด
การศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนได๎รับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร๎อยละ 50 ของผู๎ปกครองมีความพึงพอใจที่
ได๎รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดีมาก 

3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูกับ
นักเรียน 

1. อัตราการออกกลางคันลดลงร๎อยละ 0.12 
2. อัตราการเรียนตํอของผู๎จบชั้น ม.3 เพิ่ม
สูงขึ้น 
3. จ านวนนักเรียนอายุต่ ากวํา 15 ปี ที่ตั้งครรภ์
ลดลงร๎อยละ 100 
4. นักเรียนที่กระท าผิดวินัยตํางๆเมื่อเทียบกับปี 

 
 
 

 กํอนลดลงร๎อยละ 50 
5. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู๎ปกครองที่มี
ตํอระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในระดับดีมาก 

4. เสริมสร๎างสุขภาวะที่ดีและสุนทรี
ภาพ 

1. นักเรียนร๎อยละ 100 มีน้ าหนักสํวนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู๎จักดูแล
ตนเองให๎มีความปลอดภัย 
2. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับการสํงเสริม
ศักยภาพด๎านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬา
ไทย/พ้ืนบ๎านและนันทนาการ 

5. ป้องกันและแก๎ไขปัญหาสารเสพ
ติด 

1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตํอสารเสพติด
ลดลงร๎อยละ 100 
2. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่ติดสารเสพติด
เข๎ารับการบ าบัด 

6. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการ
มีงานท า 

ร๎อยละ 100 ของนักเรียนได๎เรียนรู๎งานอาชีพ
เหมาะสมกับศักยภาพของตนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได๎เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ 1. นักเรียนด๎อยโอกาสร๎อยละ100 ได๎รับการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แหํงตน 
2. นักเรียนร๎อยละ 100 ที่มีความสามารถพิเศษ 



 

 
 

๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเป็นเลิศทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี 
และศิลปะอยํางน๎อย 1 อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ 
จุดเน๎น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. ด๎านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.1 สํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาองค์
ความรู๎และสมรรถนะ
ผํานการปฏิบัติจริง
และการชํวยเหลือ
อยํางตํอเนื่อง 
(Continuous 
Professional 
Development 

1. เสริมสร๎างความสามารถในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎การวัดและ
ประเมินผลและพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพตนเองอยํางตํอเนื่อง
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 

1. ร๎อยละ 100 ของครูได๎รับการพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถ ตามมาตรฐานที่ก าหนดและ
สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่สํงผล
ให๎นักเรียนทุกคนพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพ 
2. ร๎อยละ 100 ของครูที่จัดการเรียนรู๎ตาม
ตัวชี้วัด 
3. ร๎อยละ 100 ของครูที่มีความรู๎และทักษะใน
การใช๎ระบบ ICT ในการบริหารจัดการเรียนรู๎ 
การวัดและประเมินผลและการบริหารจัด
การศึกษา 

2. สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูพัฒนา
และใช๎นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ 
หรือมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

- ร๎อยละ 100 ของครู มีการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือจัดการเรียนรู๎ 
- ร๎อยละ 90 ของครู มีรายงานผลการพัฒนา
และใช๎นวัตกรรม หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
จัดการเรียนรู๎ อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

2.2 ครูได๎รับการ
พัฒนาการเตรียม
ความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกมี
ภูมิค๎ุมกันตํอการ
เปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

สํงเสริมสนับสนุนการเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

1. ร๎อยละ 100 ของความส าเร็จในการพัฒนา
ครูที่ได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ และบริบท
รอบตัวผู๎เรียน 
2. ร๎อยละ 100 ของครูสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสารอยํางน๎อย 1 ภาษา 

2.3 สํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจและ
แสดงศักยภาพในการ

1. เสริมสร๎างขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. เสริมสร๎างขวัญก าลังใจ การจูง
ใจ ในการพัฒนาผู๎เรียนเต็ม

10. ร๎อยละ 100 ของครู มีขวัญและก าลังใจ
การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
11. ร๎อยละ 100 ของครู มีขวัญและก าลังใจ
การพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ 



 

 
 

๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน๎น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จัดการเรียนรู๎อยาํงมี
คุณภาพ (Incentives 
and Rewarding 
System) 

ศักยภาพ 
3. สํงเสริมสนับสนุนผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอนอยําง
มืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และ
ได๎รับการเชิดชูเกียรติอยําง
เหมาะสม 
4. สํงเสริมให๎ครูมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ 

12. ร๎อยละ 45 ของครู มีผลการจัดการเรียนรู๎
อยํางมืออาชีพเป็นเชิงประจักษ์และได๎รับการ
เชิดชูเกียรติอยํางเหมาะสม 

2.4 สํงเสริมให๎
ผู๎บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพเป็นแบบอยําง
ที่ดีแกํสังคม 
(Professional 
Ethics) และมีความ
เป็นมืออาชีพ มีผลงาน
เชิงประจักษ์ได๎รับการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติ
อยํางเหมาะสม 

1. สํงเสริมสนับสนุน มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เสริมสร๎างจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ ที่มุํงพัฒนาการศึกษา
ของชาติและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
สังคม 
3. เสริมสร๎างทักษะในการเข๎าถึง
และดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
4. สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
(Professional Learning 
Community : PLC) 
5. พัฒนาระบบแรงจูงใจให๎ได๎
มาตรฐานและมีความสอดคล๎องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาให๎เกิดความศรัทธาใน
วิชาชีพและความภูมิใจในการมุํงม่ัน
ในการสร๎างสรรค์ผลงานแบบมือ
อาชีพ 

1. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่มํุงพัฒนา
การศึกษาของชาติและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
สังคม 
3. ร๎อยละ 100 ของครู มีทักษะในการเข๎าใจ 
เข๎าถึงและพัฒนาการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
4. ร๎อยละ 100 ของครู ได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติอยํางเหมาะสม 

2.5 สํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะการใช๎ชีวิต
ตามวิถีใหมํ (New 
Normal) และ

1. ให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับทักษะการใช๎ชีวิตตามวิถี
ใหมํ 
2. มีมาตรการการดูแลความ
ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการ

1. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะการใช๎ชีวิตตามวิถีใหมํ (New 
Normal) 
2. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความปลอดภัยจากโรคอุบัติใหมํ 



 

 
 

๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน๎น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปลอดภัย สามารถ
ปรับตัวตํอโรคอุบัติ
ใหมํ  

ศึกษาจากโรคอุบัติใหมํ 
3. สํงเสริมให๎ครูมีการปรับตัว
เพ่ือให๎พร๎อมรับกับการปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบใหมํ
ตามวิถีใหมํ (New Normal) 

3. ร๎อยละ 90 ของครู มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ตามวิถีใหมํ (New 
Normal) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด๎วย Dokcares 
Administrative Model 
จุดเน๎น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 โรงเรียนจัดการ
ศึกษาอยํางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. จัดกิจกรรม วิเคราะห์ทบทวนและประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมีความ
พึงพอใจหลักสูตรสถานศึกษาอยูํในระดับมาก 

 2. พัฒนาระบบการเรียนรู๎ 1. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎ตามวิถีใหมํ (New Normal) 
ในนระดับดีขึ้นไป 
2. มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน/ผลการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในลักษณะ
ตํางๆ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1 
3. ครูทุกคนใช๎และผลิตสื่อการเรียนรู๎/
นวัตกรรมการเรียนรู๎ เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1 

3.2 บริหารจัดการ
ระบบคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล ด๎วย 
Dokcares 
Administrative 
Model 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด๎วย 
Dokcares Administrative 
Model โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ที่
มุํงเน๎นความรับผิดชอบตํอผลการ
ด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียนสร๎างความเชื่อมั่นแกํ
ผู๎ใช๎บริการและสังคมเป็นส าคัญ 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐาน (Management with 
Quality and standards) 
2. ร๎อยละ 95 ของบุคลากรที่พึงพอใจตํอ
กระบวนการบริหารจัดการในระดับมาก 
3. โรงเรียนมีการเบิกจํายรายจํายงบลงทุนครบ
ตามระยะที่ก าหนด 
4. โรงเรียนมีความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน อยูํในระดับดี 



 

 
 

๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน๎น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. โรงเรียนมีระดับความส าเร็จในการควบคุม
ภายใน อยูํในระดับดีมาก 
6. โรงเรียนมีความส าเร็จในการเปิดเผยข๎อมูล  

  อยูํในระดับดีมาก 
7. โรงเรียนมีคุณภาพในการบริการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศอยูํในระดับดีมาก 
8. ผู๎รับบริการร๎อยละ 95 มีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 85 
9. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความรู๎ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ใน
ระดับดีข้ึนไป 
10. องค์กรและคณะบุคคลทุกคนมีความ
ตระหนัก จิตส านึกรับผิดชอบและผลประโยชน์
สํวนรวม 
11. โรงเรียนมีความพร๎อมและความเข๎มแข็ง
ในการบริหารและจัดการศึกษาสามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล
อยูํในระดับดีมาก 
12. โรงเรียนมีระดับความส าเร็จของการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยูํในระดับ 5 
13. โรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียน 
ผู๎แทนนักเรียนและได๎รับการพัฒนาให๎มี
บทบาทในการรํวมพัฒนารํวมกับโรงเรียน 
14. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชน เข๎า
มามีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและรํวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
15. โรงเรียนมีระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ อยูํในระดับดีมาก 



 

 
 

๑๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

จุดเน๎น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
16. โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศ
ผู๎น าด๎านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 2. พัฒนาระบบคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือขําย
ผู๎ปกครอง และสมาคมของโรงเรียน 
ให๎มีศักยภาพที่เข๎มแข็ง 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เครือขํายผู๎ปกครอง และชมรมศิษย์เกําฯ จัด
ประชุมและจัดกิจกรรม สํงเสริมสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน 
2. ร๎อยละ 95 มีความพึงพอใจตํอความรํวมมือ
ในการรํวมพัฒนาโรงเรียน ในระดับมาก 

 3. พัฒนาสํงเสริมการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งแบบ
ยั่งยืนตามกฏกระทรวงเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
รํวมกับผู๎ปกครอง ชุมชน และ
องค์การอ่ืนๆ ที่นิเทศ ติดตาม 
ก ากับ ดูแล สํงเสริม สนับสนุน
ชํวยเหลือและพัฒนาการบริหารจัด 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่เข๎มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง
อยํางมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีผลการประเมินภายในเพื่อ
เตรียมการรองรับการประเมินรอบสี่ อยูํใน
ระดับดีมาก ร๎อยละ 803. โรงเรียนมี
แผนพัฒนาการศึกษา 
4. ร๎อยละ 100 ของกลุํมงาน/งาน ได๎รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา 
4. ร๎อยละ 100 ของกลุํมงาน/งาน ได๎รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา 
4. ร๎อยละ 100 ของกลุํมงาน/งาน ได๎รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ 

 

 
 
 



 

 
 

๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 
 โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดย
ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด คําเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายละเอียด ดังนี้ 
 
กลยุทธ์/วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนานักเรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม น๎อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักเรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม น๎อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

คําเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับการพัฒนาใหม๎ี

คุณธรรม จิตส านึกความเป็นไทย 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๒. ผู๎เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ๑๐๐ 

ร๎อยละ

๑๐๐ 

๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร๎าง

คุณธรรมจริยธรรมความส านึกใน

ความเป็นชาตไิทยและวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ๑๐๐ 

ร๎อยละ

๑๐๐ 

๔. ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับการพัฒนาทักษะ

การด ารงชีวิตที่มีคณุภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

 
 
 
 



 

 
 

๑๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แกํบุคคลอยํางเสมอภาคและทั่วถึง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แกํบุคคลอยํางเสมอภาคและทั่วถึง 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

คําเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๒. ผู๎เรยีนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภายในก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 

๙๐  

ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 
ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๓. ผู๎พิการทุกคนได๎รับการพัฒนา

สมรรถภาพ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๔. ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับการสนับสนุน

การศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย

ส าหรับรายการคําเลําเรียน หนังสอื

เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู๎เรยีน 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

คําเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๕ กลุํมสาระ

วิชาหลักเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๕ ตํอป ี
ร๎อยละ ๓ ร๎อยละ ๔ ร๎อยละ ๕ ร๎อยละ ๖ ร๎อยละ ๗ 

๒. ผู๎เรยีนมีความสามารถในการอํานการ

เขียนภาษาไทยต่ ากวําเกณฑล์ดลง 
ร๎อยละ ๒ ร๎อยละ ๑ ร๎อยละ ๐ ร๎อยละ ๐ ร๎อยละ ๐ 

๓. นักเรียนมีความสามารถด๎าน

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู ๎

ร๎อยละ ๘๕ ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ 
ร๎อยละ 

๑๐๐ 
ร๎อยละ ๑๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  สํงเสริมครู บุคลากรและผู๎เรียนให๎ก๎าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง  
วัตถุประสงค์   เพ่ือสํงเสริมครู บุคลากรและผู๎เรียนให๎ก๎าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

คําเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. ครูที่ไดร๎ับการพัฒนาและสามารถ

จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพไมํ

น๎อยกวําร๎อยละ๘๕ 

ร๎อยละ 

๘๕ 
ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวาม

พึงพอใจในการประกอบวิชาชีพของ

ตนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ 

ร๎อยละ 

๘๕ 
ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๓. บุคลากรทางการศึกษาได๎รับการ

พัฒนาให๎มีคุณภาพและสามารถ

ปฏิบัติงานได๎ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไมํ

น๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ 

ร๎อยละ 

๘๕ 
ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

ร๎อยละ 

๑๐๐ 



 

 
 

๑๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๕ สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและชุมชนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนปัจจัยตํางๆเพ่ือการ 
     จัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์  เพ่ือสํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและชุมชนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนปัจจัยตํางๆเพื่อ 
         การจัดการศึกษา 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

คําเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ภาครัฐและเอกชนมสีํวนรํวมในการ

จัดการศึกษา 

ร๎อยละ ๘๕ ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
ร๎อยละ 

๑๐๐ 

๒. ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ภาครัฐและเอกชนมสีํวนรํวม

สนับสนุนงบประมาณในการจดั

การศึกษา 

ร๎อยละ ๘๕ ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
ร๎อยละ 

๑๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  
วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

ที ่ ตัวช้ีวัด 

คําเป้าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. โรงเรียนมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี

๒. โรงเรียน มีความพร๎อมและความ

เข๎มแข็งในการบริหารและการจดั

การศึกษาสามารถยกระดับ

คุณภาพมาตรฐาน 

ผํานเกณฑ์

การประเมิน

ภายนอก 

ผํานเกณฑ์

การประเมิน

ภายนอก 

ผํานเกณฑ์การ

ประเมิน

ภายนอก 

ผํานเกณฑ์

การประเมิน

ภายนอก 

ผํานเกณฑ์การ

ประเมิน

ภายนอก 

๓. ผู๎รับบริการมคีวามพึงพอใจในการ

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไมํ

น๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ 

ร๎อยละ ๘๕ ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 



 

 
 

๑๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

ส่วนที่ ๕ 
โครงการ/งบประมาณ 

 
 

กลยทุธ์ที ่1  พัฒนานักเรยีนด้านคุณธรรมจรยิธรรมน้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ผู้รบัผิดชอบ

1. โครงการมีคุณลักษณะและค่านิยมทีดี่ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ครวูสันต์

    กจิกรรมพฒันาการบริหารจัดการงานกจิกรรม 9,790            -            -              -            9,790            

    กจิกรรมวันขึ้นปใีหม่ -                -            -              -            -                

   กจิกรรมพฒันากจิการลูกเสือ -                -            5,000           -            5,000            

   กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ -                40,115* -              -            40,115*

   กจิกรรมชมุนุน 35,000           -            35,000         -            70,000           

   กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 1,000            -            1,000           -            2,000            

   กจิกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 2,000            -            2,000           -            4,000            

   กจิกรรมวันปจัฉมินิเทศ -                6,000         -              -            6,000            

   กจิกรรมวันไหว้ครู -                -            1,000           -            1,000            

   กจิกรรมวันแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา -                -            -              5,000         5,000            

2. โครงการความภูมิใจในทอ้งถ่ิน ครปูระสาร

   กจิกรรมจริยธรรมทกุวันศุกร์ -                -            -              -            -                

   กจิกรรมสัมพนัธ์ชมุชน 1,000            -            -              1,000         2,000            

   กจิกรรมวันศุกร์แต่งชดุผ้าไทย -                -            -              -            -                

3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ครณูิษา

   กจิกรรมระบบดูแล 15,000           -            5,000           20,000           

   กจิกรรมเย่ียมบา้นนักเรียน -                -            -              -                

   กจิกรรมพฒันางานกจิการนักเรียน 5,000            -            5,000           10,000           

4. โครงการพัฒนานวตักรรมระบบดูแลนักเรยีนรอบด้าน MAEKU CARE ครกูฤษณะพันธ

   กจิกรรม MAEKU CARE -                -            -              -            -                

5. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครวูนิตย์

   กจิกรรมพฒันางานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 2,000            -            1,000           -            3,000            

   กจิกรรมรณรงค์วันงดสูบบหุร่ีโลก -                -            -              -            -                

   กจิกรรม Re X-ray -                -            -              -            -                

   กจิกรรมอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนัยาเสพติด -                -            -              -            -                

6. โครงการสุขภาวะทางรา่งกายและจติสังคม ครสูุรนิทร์

   กจิกรรมกฬีาสีภายใน 30,815* -            -              -            30,815*

   กจิกรรมส่งนักเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีานักเรียนและกฬีามัธยมเกมส์ -                -            10,000         -            10,000           

   กจิกรรมบา้นพกัสุขสันต์ -                -            -              -            -                

7. โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School) ครบัูณฑิต

    กจิกรรมแจ้งนโยบาย 1,000            -            1,000           1,000         3,000            

    กจิกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ -                -            -              -            -                

    กจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม -                -            -              -            -                

    กจิกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน -                -            -              -            -                

    กจิกรรมความส าเร็จและย่ังยืน -                -            -              -            -                

    กจิกรรมก าจัดขยะและส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 15,000           -            -              -            15,000           



 

 
 

๑๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 
 

8. โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ ครสูุรนิทร์

    กจิกรรมจัดซ้ืออปุกรณ์ท าความสะอาด 10,000           -            12,000         -            22,000           

    กจิกรรมจัดซ้ือตู้น้ าด่ืมนักเรียน -                -            -              -            -                

    กจิกรรมปรับปรุงตู้น้ าด่ืมนักเรียน -                -            8,500           -            8,500            

    กจิกรรมสร้างบอ่กกัเกบ็ไขมันและปรับปรุงพืน้โรงอาหาร -                -            -              -            -                

    กจิกรรมพฒันางานปฐมพยาบาล 3,500            -            -              3,500         7,000            

    กจิกรรมแกป้ญัหานักเรียนท่ีมีโภชนาการเกนิ -                -            -              -            -                

    กจิกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ -                -            -              -            -                

    กจิกรรมปอ้งกนัเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 20,000           -            20,000         -            40,000           

    กจิกรรมตรวจสุขภาพประจ าปบีคุลากรในสถานศึกษา -                -            -              -            -                

9. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

     กจิกรรมสถานศึกษาปลอดภัย -                -            9,000           -            9,000            

10. โครงการแหล่งเรยีนรู้ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

    กจิกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง -                2,000         1,000           -            3,000            

    กจิกรรมจัดการเรียนรู้บรูณาการ 8 กลุ่มสาระฯตามหลักปรัชญาฯ 8,000            -            8,000           -            16,000           

    กจิกรรมมุมสวยด้วยขวดน้ ารีไซเคิล 1,500            -            -              -            1,500            

129,790         8,000         124,500        10,500       272,790         



 

 
 

๒๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 

กลยทุธ์ที ่2  ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

11. โครงการล่ามจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ ครเูขมนัส

     กจิกรรมล่ามจิตอาสารวมใจปอ้งกนัภัยจากโรคติดต่อ -                2,000         -              -            2,000            

12. โครงการพัฒนาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน ครกูฤษณะพันธ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย

    กจิกรรมพฒันาหลักสูตร -                2,000         -              -            2,000            

13. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการคุณภาพของการศึกษา ครเูกษมณี

   กจิกรรมพฒันาระบบบริหารจัดการคุณภาพของการศึกษา -                -            20,000         -            20,000           

14. โครงการปรบัปรงุภูมิทศัน์บรเิวณโรงเรยีน ครปูภพสรรค์

   กจิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน , จุด chick in 40,000           -            40,000         -            80,000          

15. โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีน ครจูอมใจ

    กจิกรรมปรับปรุงหอ้งศูนย์ส่งเสริมวิชาการ -                45,000       -              -            45,000           

    กจิกรรมจัดท าฝ้าเพดานอาคารอนิทนิล -                -            -              -            -                

    กจิกรรมรับปรุงเวทีหอประชมุ / ติดต้ังพดัลม -                60,000       12,414         -            72,414           

    กจิกรรมปรับปรุงต่อเติมราวกัน้กองอ านวยการลูกเสือ กฬีาสี 5,000            -            -              -            5,000            

    กจิกรรมหอ้งเรียนคุณภาพ 40,000           -            40,000         -            80,000          

    กจิกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟา้ ประปา 26,000           20,000       20,000         20,000       86,000          

16. โครงการจัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ ครกัูลยาณี

    และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

    กจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรีฯ -                75000* -              -            75000*

17. โครงการยอมรบัทีจ่ะอยูบ่นความแตกต่างและหลากหลาย ครณูิฐชานันท์

     กจิกรรมสภานักเรียน 2,500            -            2,000           -            4,500            

     กจิกรรมงานประชาสัมพนัธ์ ปรับปรุงเสียงตามเสียงภายในโรงเรียน -                45,000       1,000           -            46,000           

    กจิกรรมค่ายคุณธรรมน าชวิีต -                -            49,850* -            49,850*

18. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และใหข้้อมูลสะทอ้นกลับเพ่ือพัฒนา ครกูฤษณะพันธ

     และปรบัปรงุการจัดการเรยีนรู้

     กจิกรรมนิทรรศการผลงานส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ฯ -                1,000         -              -            1,000            

113,500         175,000     135,414        20,000       443,914         



 

 
 

๒๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 
 
 

กลยทุธ์ที ่3  พัฒนาการจดัการศึกษาของโรงเรยีนใหไ้ด้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน ครกัูลยาณี

    กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษา 48,300           -            23,000         -            71,300           

    กจิกรรมพฒันางานวิชาการ 18,800           -            10,700         -            29,500           

   กจิกรรมการทดสอบโดยใชข้อ้สอบกลาง -                5,000         -              -            5,000            

   กจิกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระฯ -                105,000* -              10,000* 115,000*

   กจิกรรมรับใบประกาศนียบตัร 7,000            -            -              -            7,000            

   กจิกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ -                -            1,700           -            1,700            

   กจิกรรมค่ายปรับพืน้ฐานทางการศึกษา -                -            18550* -            -                

   กจิกรรมท าบตัรนักเรียน -                -            20,000         -            20,000           

   กจิกรรมรับนักเรียน -                5,095         -              -            5,095            

20. โครงการส่งเสรมิการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ครเูกษมณี

     กจิกรรมบนัทกึการอา่นสืบสานศาสตร์พระราขา 1,000.00        -            10,000.00     -            11,000           

     กจิกรรมภาษาไทยวันละค า ม.1 -                800.00       -              -            800               

     กจิกรรมอา่นคล่อง เขยีนคล่อง ม.1 -                1,000.00    -              -            1,000            

     กจิกรรมหมอภาษา -                800.00       -              -            800               

     กจิกรรม STEAM -                -            -              -            -                

     กจิกรรม 8 กลุ่มสาระส่งเสริมการอา่น -                1,000.00    -              -            1,000            

    กจิกรรมสอบ PISA 1,000.00        -            1,000.00       -            2,000            

    กจิกรรมส่งนักเรียนแขง่ขนัศิลปหตัถกรรมระดับภาค -                40,000* -              -            40,000*

    กจิกรรมส่งนักเรียนแขง่ขนัศิลปหตัถกรรมระดับเขตพืน้ที่ -                40,000* -              -            40,000*

    กจิกรรมพฒันาการบริหารจัดการหอ้งสมุดส่งเสริมการอา่น 3,500.00        -            2,000.00       -            5,500            

21. โครงการจดัการเรยีนรู้เพ่ือเสรมิศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระฯ ครกัูลยาณี

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6,000.00        -            8,000.00       -            14,000           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8,000.00        -            3,000.00       -            11,000           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8,000.00        -            12,000.00     -            20,000           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 6,000.00        -            6,000.00       -            12,000           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 6,000.00        -            6,000.00       -            12,000           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชพี 8,000.00        -            13,500.00     -            21,500           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9,000.00        -            7,000.00       -            16,000           

     กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10,000.00      -            10,000.00     -            20,000           

22. โครงการพัฒนาทกัษะการเรยีนรู้และเสรมิสรา้งประสบการณ์ด้านอาชีพ ครจูฬุาลักษณ์

   กจิกรรมออกแนะแนวในเขตพืน้ที่บริการ -                1,000         -              -            1,000            

   กจิกรรมเปดิโลกกว้างทางการศึกษาและอาชพี -                -            -              -            -                

   กจิกรรมพฒันางานกองทนุกูยื้มเพือ่การศึกษา -                500           -              500           1,000            

   กจิกรรมเปดิร้ัว ม.ก.ว. -                20,000       -              -            20,000           

   กจิกรรมเสริมทกัษะประสบกาณ์อาชพี -                38,000* -              -            38,000*

23. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะหข์องผู้เรยีน ครรูะวพิรรณ

    กจิกรรมพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา -                -            -              10,000       10,000           

    กจิกรรมวันอาเซียน -                -            -              10,000       10,000           

    กจิกรรมค่ายทกัษะการคิดวิเคราะห ์(GAT / PAT ) -                20,600* -              -            20,600*

    กจิกรรมวันคริสต์มาส 9,000            -            -              -            9,000            



 

 
 

๒๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 

24. โครงการส่งเสรมิและพัฒนานวตักรรม ครกูฤษณะพันธ

     กจิกรรมนวัตกรรมด้านการบริหาร ด้านการสอน ด้านผู้เรียน -                8,000         -              -            8,000            

25. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรยีนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู้ ครกูฤษณะพันธ

    กจิกรรมพฒันาส่ือและงานวิจัยทางการศึกษา -                1,000         9,000           -            10,000           

    กจิกรรมสวนพฤษศาสตร์ -                

    กจิกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น -                

26. โครงการควบคุมคุณภาพการศึกษา ครกัูลยาณี

     กจิกรรมนิเทศการสอน -                -            -              -            -                

27. โครงการพัฒนาครใูหม้ีความรู้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ครอุูทยัวรรณ

    กจิกรรมจัดหาครูและบคุลากรทางการศึกษา 48,000           48,000       48,000         48,000       192,000         

    กจิกรรมอบรมครูและบคุลากรทางการศึกษา 40,000           40,000       40,000         40,000       160,000         

    กจิกรรมพฒันางานบคุลากร 5,000            -            5,000           -            10,000           

    กจิกรรมพฒันางานสารบรรณ 8,000            -            8,000           -            16,000           

    กจิกรรมพฒันางานธุรการ 5,000            -            6,000           -            11,000           

    กจิกรรมการปฏิบคิัหน้าท่ีเวรยาม 2,000            -            -              -            2,000            

    กจิกรรมศึกษาดูงานครูและบคุลากรทางการศึกษา -                50,000       -              -            50,000           

28. โครงการเสรมิสรา้งขวญัและก าลังใจของบุคลากร ครอุูทยัวรรณ

     กจิกรรมมอบองขวัญวันเกดิ -                -            -              -            -                

29. โครงการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางโรงเรยีนมาตรฐานสากล ครกูฤษณะพันธ

     กจิกรรม -                5,000         5,000           -            10,000           

30. โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล ครกูฤษณะพันธ

     กจิกรรม -                6,000         6,000           -            12,000           

257,600         193,195     260,900        108,500     820,195         

กลยทุธ์ที ่4  ส่งเสรมิคร ูบุคลากรทางการศึกาและผู้เรยีนใหก้้าสทนัเทคโนโลยแีละความเปลี่ยนแปลง

31. โครงการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ครวูรรณพร

    การบรหิารจัดการและการจัดการเรยีนรู้

    กจิกรรมพฒันาหอ้งคอมฯ -                14,000       -              8,000         22,000           

    กจิกรรมพฒันาหอ้งอจัฉริยะ -                2,000         -              2,000         4,000            

    กจิกรรมพฒันาหอ้งโสตฯ 19,000           -            5,800           -            24,800          

    กจิกรรมพฒันาหอ้งส านักงาน -                5,000         -              5,000         10,000           

32. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ครวูรรณพร

     และการสื่อสารของครแูละนักเรยีน

    กจิกรรมค่าบริการ Internet รายเดือน 8,250* 8,250* 8,250* 8,250* 33,000*

    กจิกรรมค่าเชา่พืน้ท่ี Website -                -            3000* -            3000*

    กจิกรรมพฒันาระบบเครือขา่ย Internet -                15,000       -              5,700         20,700           

33. โครงการจัดการเรยีนรู้ผ่าน DLIT ครกูฤษณะพันธ

    กจิกรรม -                



 

 
 

๒๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ์ที ่5  ส่งเสรมิใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วนรว่มในการสนับสนุนปัจจยัต่างๆเพ่ือจดัการศึกษา

34. โครงการส่งเสรมิระดมทนุและทรพัยากรทางการศึกษา ครสูิรพัินธุ์

    กจิกรรมวันสถานปนาโรงเรียน -                15,000       -              -            15,000           

    กจิกรรมประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียน 2,000            -            2,000           4,000            

    กจิกรรมประชมุผู้ปกครอง 3,000            -            3,000           6,000            

กลยทุธ์ที ่6  พัฒนาการบรหิารและการจัดการศึกษาตามหลักการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน

35. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัแผนกลุยทธ์ ครสูิรพัินธุ์

     และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

     กจิกรรมประชมุเชงิปฏิบติัการ -                -            -              8,000         8,000            

36. โครงการบรหิารงานแผนงานและงบประมาณเพ่ือสนับสนุน ครจุูฑามาศ

     การจัดการศึกษา

    กจิกรรมพฒันางานแผนงาน -                2,700         -              8,150         10,850          

    กจิกรรมพฒันางานการเงิน 5,831            2,000         2,000           2,000         11,831          

    กจิกรรมพฒันางานพสัดุ 9,400            -            17,000         -            26,400           

37. โครงการพัฒนางานบรหิารทัว่ไป ครศัูนสินี

    กจิกรรมค่าสาธารณูปโภค 70,000           70,000       70,000         70,000       280,000         

    กจิกรรมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 24,000           24,000       24,000         24,000       96,000           

    กจิกรรมค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 15,000           15,000       15,000         15,000       60,000           

    กจิกรรมงานปฏิคม 1,950            -            1,950           -            3,900            

38. โครงการตามนโยบายเรง่ด่วน ผอ.ลาวลัย์

    กจิกรรมตามนโยบายเร่งด่วน 10% 59,455           59,455       59,455         59,455       237,820         

1,211,416.00  976,545.00 1,241,833.00 485,305.00 3,915,099.00  



 

 
 

๒๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

ส่วนที่ ๖ 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 โรงเรียนแมํกุวิทยาคม ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายของจังหวัดและกลุํมจังหวัด ซึ่งได๎ก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสูํการปฏิบัติดังนี้ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 

๑. บริการจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและยึดหลักธรรมมา 
ภิบาล 

๒. สํงเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช๎ระบบของวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  
๓.  สํงเสริมการท างานเป็นทีมกับบุคลากรในส านักงาน  

 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

๑. ถํายทอดนโยบายของโรงเรียนให๎กับครูและบุคลากรทุกคน มีความเข๎าใจใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์ จุดเน๎นการพัฒนา เป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อจะได๎พัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. น านโยบายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
๓. มอบหมายผู๎รับผิดชอบตามกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ และขับเคลื่อนนโยบายสูํการ 

ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให๎การด าเนินงานตามนโยบายมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 
๕. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎กับสถานศึกษา และหนํวยงาน 

ภายนอก ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผํานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

๒๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให๎การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให๎สํวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร๎อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช๎จํายงบประมาณอยํางคุ๎มคํา เพื่อมุํงเป้าหมาย คือ ผู๎เรียนทุกชํวงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุํงมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนํวยงานเจ๎าภาพขับเคลื่อนทุกแผนยํอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
และแผนยํอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในสํวนนโยบายหลักด๎านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกชํวงวัย และนโยบายเรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วย
ความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยคาดหวังวําผู๎เรียน
ทุกชํวงวัยจะได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ และมีความพร๎อมรํวมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สูํความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเรํงรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับ 
สังคม และผลักดันให๎การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุํงปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ 
บุคลากร เชํน ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช๎ทรัพยากรทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาชํวยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุํงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ 
แบบรํวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช๎จํายอยํางคุ๎มคํา สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและรํวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 



 

 
 

๒๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุํง 
บริหารจัดการอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู๎ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยมุํงให๎ครอบคลุมถึงการจัด 
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู๎
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 

 สํงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต๎องการจ าเป็น
ของกลุํมเป้าหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผําน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
รํวมกันของผู๎เรียนและครูให๎มากข้ึน 

 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร๎างอาชีพ อาทิ 
การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกชํวงวัย เน๎นสํงเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) 
 สํงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคม

สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู๎สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน๎นการมี
สํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู๎เรียน หลักสูตรการเรียนรู๎ออนไลน์ เพ่ือสํงเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค๎าออนไลน์ระดับต าบล 

 สํงเสริมโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบ และแรงงานตําง
ด๎าว) 

 พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 



 

 
 

๒๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู๎และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให๎มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข๎มข๎นระยะเวลาอยํางน๎อย 1 ปี 

 พัฒนาสมรรถนะและความรู๎ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให๎มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข๎าใจ 

เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค๎ามนุษย์ 
 สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช๎ภาษาอยําง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช๎ภาษาท่ีสามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีหลักคิดที่ถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
 สนับสนุนให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแตํละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

 สนับสนุนให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด๎วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับเทคโนโลยี โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศ 

4. การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตํอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ระดมสรรพก าลังเพ่ือสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ารํองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ าทางการศึกษาให๎สอดคล๎องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจดัการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 



 

 
 

๒๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โรงเรียนแมกํุวิทยาคม 

 สํงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถเป็นอาชีพ และสร๎าง
รายได๎ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหนํวยงานที่มีภารกิจ

ใกล๎เคียงกัน เชํน ด๎านประชาสัมพันธ์ ด๎านตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย เป็นต๎น 
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข๎อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์

ของผู๎เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านการศึกษา (Big Data) 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎สอดคล๎องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
 สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได๎อยํางอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใต๎กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จัดตั้งหนํวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สํงเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให๎สํวนราชการ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน๎น เป็นกรอบแนวทางมา 
ใช๎ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 
ข๎อ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ให๎แนวทางในการบริหารงบประมาณไว๎ ดังนี้ (1) งดดู
งานตํางประเทศ 1 ปี ยกเว๎นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตํอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการ
จัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญํและใช๎งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซ้ าซ๎อน 
2. ให๎มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน๎นสูํการปฏิบัติ 
ระดับพ้ืนที่ โดยให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู๎ชํวยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ให๎ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและด าเนินการ 
แก๎ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กํอน โดยใช๎ภาคีเครือขํายในการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้งรายงานตํอ
คณะกรรมการติดตามฯ ข๎างต๎น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
อนึ่ง ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ (Function) 

งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล๎องกับหลักการนโยบายและจุดเน๎นข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็น
รูปธรรมด๎วยเชํนกัน 
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