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* หมายเหตุ    เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                  (COVID-19) จึงไมํสามารถ จัดประชุมเพ่ือน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง  
                  ประจ าปีการศึกษา 2564  ตํอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเดือน 
                  พฤษภาคม 2565 ได๎ ซึ่งโรงเรียนจะด าเนินการในโอกาสตํอไปเมื่อสถานการณ๑เข๎าสูํภาวะปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานําน เป็นการสรุปผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี
การศึกษา 2564 ได๎แกํ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่น าเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบด๎วย ข๎อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ผล
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และแผนงาน/แนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ดีขึ้น ตลอดจนความโดดเดํน/จุดเน๎นของสถานศึกษา  
 ขอขอบคุณผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานต๎นสังกัดและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง ที่ให๎ความส าคัญ และให๎ความรํวมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถน า
ผลการประเมินมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ให๎มีความสมบูรณ๑ และ
น าไปเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด ผู๎ที่เกี่ยวข๎องและเผยแพรํตํอสาธารณชนตํอไป จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน๑ตํอสถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัดใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 
            คณะผู๎จัดท า 
         พฤษภาคม 2565 
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ตารางที่                                                                                                          หน๎า 
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ตารางที่ 24  ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2564   27 
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ตารางที่  31  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    32 
ตารางที่  32  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    32 
ตารางที่  33  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    32 
ตารางที่  34  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    33 
ตารางที่  35  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    33 
ตารางที่  36  แสดงร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษา       33 
ตารางที่  37  แสดงร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาตํอ/ประกอบอาชีพ  
                 (นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6)       34 
ตารางที่ 38  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผํานมา (ปีการศึกษา 2562-2564)  34 
ตารางที่ 39  แสดงรางวัล/ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด๎านคุณภาพผู๎เรียน    48 
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โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ตั้งอยูํเลขที่ 87 หมูํ 11 บ๎านสบกอน ต าบลเชียงกลาง อ าเภอ   
เชียงกลาง จังหวัดนําน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานําน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 742 คน บุคลากร สายงานบริหาร จ านวน 3  คน  ครูผู๎สอน (รวมครูชาวตํางชาติ) 
จ านวน 47 คน  บุคลากรสนับสนุน จ านวน 10 คน ผู๎อ านวยการโรงเรียน คือ  นายกมล สุทธาวาส  จากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  ในภาพรวมผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูํในระดับยอดเยี่ยม  ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพผู๎เรียน 
อยูํในระดับยอดเยี่ยม  มีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามโครงสร๎างหลักสูตร
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” พ.ศ. 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความสามารถแกํนักเรียน 
เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณภาพทางด๎านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการตามความถนัด นักเรียนได๎เรียนรู๎จากวิธีการที่หลากหลาย ในรูปแบบ 
Active Learning  สะเต็มศึกษา  ด าเนินโครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค๑
นวัตกรรม มีทักษะในการท างาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ และรับผิดชอบตํอสังคมโลก ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีส่ํงเสริมให๎ผู๎เรียนน าความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ด๎วยการจัดท าโครงงาน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎
ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร๑เน็ตและสรุปความรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนการสอนแบบออนไลน๑ผําน ชํองทาง
ตํางๆ เชํน Google Meet  Google Classroom  Zoom  DLTV  DLIT มีแหลํงสืบค๎นหาความรู๎ด๎วยตนเอง
อยํางหลากหลายเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย นักเรียนมีกระบวนการทดสอบวัดและประเมินตนเองอยํางสม่ าเสมอ มีการทดสอบ Pre O-NET 
และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุน
ความสามารถของผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจ ผํานโครงการและกิจกรกรมตําง ๆ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มี
ความรู๎ความสามารถท้ังด๎านวิชาการและด๎านทักษะอาชีพ ทักษะด๎านกีฬา ทักษะด๎านเทคโนโลยี สํงผลให๎การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 และโรงเรียนได๎รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่
ประสบผลส าเร็จและมีความโดดเดํนด๎านการจัดการเรียนรู๎ Active Learning รํวมกับภาคีเครือขําย ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ เชํน  โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รักความเป็นไทย มีจิตสังคม โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา เพ่ือ
สํงเสริมให๎นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ นักเรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ 

 



 
 

กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม  โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน  กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน กิจกรรมนักเรียนหอพัก กิจกรรมโรงเรียนนําดู นําอยูํ นําเรียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นําน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูํในระดับยอดเยี่ยมมีการบริหารและการจัดการ
โดยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีการบริหารจัดการภายใต๎วงจรคุณภาพ PDCA ด๎วยการบริหารเชิง
ระบบ และมีวัฒนธรรมองค๑กร  คือ การน าองค๑กรอยํางมีวิสัยทัศน๑ ความรับผิดชอบตํอสังคม จริยธรรมและ  
ความโปรํงใส ได๎วางแผนการด าเนินการอยํางมีเป้าหมาย  เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง ตั้งแตํ 
การรํวมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ กลยุทธ๑ จุดเน๎น มีการปรับโครงสร๎างการท างานให๎สอดคล๎อง   
กับนโยบาย การบริหาร ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา มี
โครงการ/กิจกรรม เพื่อมุํงพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรและทุกกลุํมเป้าหมายให๎ครบทุกด๎าน 
ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑และสังคม  ด๎านครูและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมให๎เข๎ารับการพัฒนาให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน ทั้งจากการเข๎ารํวมประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และสํงเสริมให๎ครู บุคลากร
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ ด๎วยการสร๎างสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ยัง
ได๎สํงเสริมให๎ด าเนินการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน๑ อาคารเรียนตําง ๆ ให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  พัฒนาระบบอินเตอร๑เน็ตเพื่อให๎บริการด๎านการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบสะดวกตํอการใช๎งาน สํงผลให๎โรงเรียนผํานการประเมินเป็นโรงเรียน
ในโครงการยกระดับคุณภาพสูํมาตรฐานสากลที่ได๎รับรางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  (OBECQA) ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับยอดเยี่ยม โดยได๎
มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน เน๎นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  เน๎นการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  สํงเสริมให๎มีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง  
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม เอื้อตํอการเรียนรู๎ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตรวจสอบและพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ ครูผู๎สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด๎วยการสร๎างวินัยเชิงบวก สํงผลให๎โรงเรียน
ไดร๎ับรางวัลโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ า ปีงบประมาณ 
2564  และผู๎บริหารได้รับรางวัลครูดีศรี สพม.น่าน ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง  และครูได๎รับรางวัลครูดีศรี สพม.น่าน ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน  โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนอยํางรอบด๎าน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีความรู๎ความสามารถ ทั้งด๎านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมี
ความสามารถทางด๎านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู๎ เป็น พลเมืองที่ดีและมีทักษะ   
ในศตวรรษท่ี 21 ท าให๎ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีคําเฉลี่ยสูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนประสบความส าเร็จในการทดสอบและสมัครเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาตําง ๆ ตามระบบ TCAS และระบบอ่ืน ๆ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership School Project)  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่  
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจไว๎อยํางชัดเจน  สอดคล๎องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต๎องการของชุมชน วัตถุประสงค๑ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐ และต๎นสังกัด  
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางานวิชาการ เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นทั้ง คนเกํงและคนดี พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต๎องการให๎สามารถสร๎างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  มีการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู๎ปกครองเพ่ือน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาทุกภาคเรียน  

มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินการจัดการเรียนรู๎
ผํานกระบวนการคิดผํานกิจกรรม  Active Learning  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน 
มีสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพร๎อมทางด๎านการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  มีความรู๎ความสามารถ และมีความตั้งใจในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล๎องและ
เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียนในยุค Thailand 4.0  เพ่ือมุํงพัฒนาความรู๎ความสามารถ  ของนักเรียน 
อยํางเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือขํายผู๎ปกครอง ครูและ ชุมชนองค๑กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐได๎เข๎ามามีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือสนับสนุนสํงเสริมการจัดการ เรียนรู๎ให๎ครบสมบูรณ๑ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนา คือ 
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน  ควรพัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด๎านการแสดงความคิดเห็น 

การค๎นหาวิธีการแก๎ปัญหา จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม และให๎ความรู๎และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร๎างนวัตกรรมเพ่ิมเติม เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 
และพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการ
เรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน อยํางสร๎างสรรค๑ และรวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาทางด๎านคุณธรรมจริยธรรม     
โดยจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ แสดงออกถึงความภูมิใจในท๎องถิ่นและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ ควรพัฒนาการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการข๎อมูลให๎สามารถใช๎ในการ
บริหารจัดการงานทุกกลุํมบริหารของโรงเรียน ให๎ มีความเชื่อมโยงบนฐานข๎อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ๎อน  
ของงาน 

มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ควรสํงเสริมให๎เกิด       
การพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR และสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนส าคัญ 

 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน คือ 

3.1. แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทียบเคียง 
                              มาตรฐานสากล 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2  สร๎างนักเรียนให๎มีคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง  
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3  สํงเสริมและพัฒนาครูสูํความเป็นครูมืออาชีพ  
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต ๎   

                                        การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 ทีต่ั้งของโรงเรียน : เลขที่ 87 หมูํที ่11  บ๎านสบกอน  ต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง   
                                   จังหวัดนําน  รหัสไปรษณีย๑ 55160 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ตั้งอยูํเลขท่ี 87 หมูํ 11 ถนนอดุลย๑เดชจรัส ต าบลเชียงกลาง  
อ าเภอ เชียงกลาง จังหวัด นําน เดิมชื่อโรงเรียนประชาพัฒนา เริ่มกํอตั้งเมื่อปีการศึกษา 2503  มีเนื้อที่ 79 ไรํ 
เปิดท าการสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    
มีนายสุนทร  มณีศรี  เป็นครูใหญํ   

ปีการศึกษา  2515  โรงเรียนในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดได๎เปิดขยายการศึกษาระดับประถม- 
ศึกษา จึงท าให๎จ านวนนักเรียนลดลงเหลือเพียงชั้นละ 1 ห๎องและมีแนวโน๎มที่จะลดลงอีกจนไมํสามารถท่ีจะด ารง
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย นายกฤษณ๑  สุวรรณประดิษฐ๑ ครูใหญํ ในขณะนั้นได๎น าเรื่องปรึกษากับทาง
อ าเภอและจังหวัด เพื่อขออนุมัติกรมสามัญศึกษาเปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  ซึ่งครั้งแรก
กรมสามัญศึกษา ได๎อนุมัติให๎เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นสาขาโรงเรียนปัว เปิดสอนครั้งแรกจ านวน    
2 ห๎องเรียน  ปีการศึกษา 2516  กรมสามัญศึกษาได๎อนุมัติให๎เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอและ
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล 
ประกาศ  ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 มีนายกฤษณ๑  สุวรรณประดิษฐ๑  เป็นครูใหญํ 
      ปีการศึกษา  2526  โรงเรยีนได๎เข๎าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช.2) รุํนที่ 1 ได๎รับ
งบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนอาคารประกอบปรับปรุงพ้ืนที่และไฟฟ้าภายในขุดสระตลอดจนวัสดุครุภัณฑ๑  
ตามโครงการเงินกู๎ธนาคารโลกและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน  7,860,000 บาท  (เจ็ดล๎าน
แปดแสนหกหมื่นบาทถ๎วน)   
    ปีการศึกษา  2529  ได๎จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ต าบลนาไรํหลวงซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนไตรเขตประชา
สามัคคีรัชมังคลาภิเษก   อ าเภอสองแคว  จังหวัดนําน  
   ปีการศึกษา  2530  เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น จ านวน 2 ห๎องเรียน  ปีการศึกษา  
2533  จัดตั้งโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนบ๎านดอนแก๎ว ต าบลพระธาตุปัจจุบัน คือ โรงเรียนพระธาตุ-
พิทยาคม  โดยเปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 1 ห๎องเรียน 
  ปีการศึกษา 2534  จัดตั้งโรงเรียนสาขาเพ่ิมขึ้นอีกท่ีต าบลพระพุทธบาทมี 4 ห๎องเรียน  ปัจจุบัน        
กรมสามัญศึกษาได๎สั่งยุบเลิกโรงเรียนสาขา 
 

 



 
 

  สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานําน 
  โทรศัพท์ : 054-797017    โทรสาร : 054-797017    
          E-Mail :  ckp57school@hotmail.com 
  website : http://www.ckp.ac.th/mainpage 
          วิสัยทัศน ์

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นองค๑กรที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุํงสูํ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
2. สร๎างนักเรียนให๎มีคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง  
3. สํงเสริมและพัฒนาครูสูํความเป็นครูมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใตก๎ารประกันคุณภาพ 

  การศึกษา  
5. พัฒนาสถานศึกษา โดยเน๎นการมสีํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
เป้าประสงค์  
1. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง  
3. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ      

มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก  
4. ครูมปีระสิทธิภาพด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค๑นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลย ีและน า

กระบวนการวิจัยมาใช๎แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีดา๎นคุณธรรม 
จริยธรรม มีความตระหนักในความเป็นครู  

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใตก๎ารประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  

 

 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามนโนบายหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอ่ืน 
1.โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School) โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

ผํานการประเมินเป็นโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสูํมาตรฐานสากลที่ได๎รับรางวัลคุณภาพแหํงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (OBECQA) ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 

2. โรงเรียนสีขาว 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โรงเรียนสุจริต 
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5. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรํวม 
6. โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
7. โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
8. โรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership School Project) 

 9.  โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สป.) 
 10. โครงการ To Be Number One (สพฐ.) 
 11. โครงการสร๎างเครือขํายเฝ้าระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.) 
 12. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพฐ.) 
 13. โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สสวท.) 
 14. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยีตาม 
               แนวทางสะเต็มศึกษา (สสวท.) 
 15. สถานศึกษาพอเพียง 
 16. โครงการรักษ๑ป่านําน 
 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565) 
 1.2.1 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา รวม 3 คน ได้แก ่
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนผู๎บริหารสถานศึกษาโดยต าแหนํง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 นายกมล สุทธาวาส ผู๎อ านวยการโรงเรียน Doctor of Organization 

Development and 
Transformation (DODT), Doctor 
of Philosophy in Organization 
Development ( Ph.DOD ) 

2 นายศราวุธ ธรรมวงศ๑ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
3 นายมงคล แดงฟู รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
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1.2.2 จ านวนครู (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูต่างชาติ)  
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนครูและบุคลากรอ่ืน จ าแนกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ และครูตํางชาติ 

 
1.2.3 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน (จ าแนก ม.ต้น, ม.ปลาย) 
 

ตารางท่ี 3  แสดงอัตราสํวนครูตํอนักเรียน (จ าแนก ม.ต๎น, ม.ปลาย) 
 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ  
(รวม ม.ต๎น ม.ปลาย) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (432 คน) 
อัตราสํวนครู ตํอ ผู๎เรียน  

 
1 : 17.28 

 
1 : 15.79 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (310 คน) 
อัตราสํวนครู ตํอ ผู๎เรียน  

 
1: 14.09 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ กลุํมสาระการเรียนรู๎ จ านวน (คน) 

1 ภาษาไทย 4 

2 คณิตศาสตร๑ 7 

3 วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 11 

4 ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ/จีน) 8 

5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

7 ศิลปะ 3 

8 การงานอาชีพ 4 

9  แนะแนว 1 

10 ครูชาวตํางชาติ 2 

รวม 47 
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1.2.4 จ านวนครูผู้สอนครบตามกลุ่มสาระ  
ตารางท่ี 4  แสดงข๎อมูลครูตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (รวมครูตํางชาติ) 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 4 16.43 
2. คณิตศาสตร๑ 7 16.43 
3. วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 11 16.45 
4. ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ/จีน) 10 16.40 
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 17.40 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 18.50 
7. ศิลปะ 3 14.00 
8. การงานอาชีพ 4 16.25 
9. แนะแนว 1 21.00 

                    รวม 47 16.98 
สรุป  มีจ านวนครูครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
1.2.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุน (เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนซึ่งไม่ใช่ครู +พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนบุคลกรสนับสนุน 

ต าแหน่ง จ านวน 

เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 1 

 
1.2.6 อ่ืน ๆ (พนักงานขับรถ นักการภารโรง แม่บ้าน คนสวน ฯลฯ) 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนบุคลากรอื่นๆ  

ต าแหนํง จ านวน 

ลูกจ๎างประจ า 1 

ลูกจ๎างชั่วคราว 6 

นักศึกษาฝึกสอน 2 

รวม 9 
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จ านวนบุคลากรปีการศึกษา 2564 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน บคุลากรสนบับสนนุ บคุลากรอ่ืน 

แผนภูมิที ่1  แสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
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67 69 69 

41 
45 

29 

92 

69 66 

56 

74 

65 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน 
แยกชาย-หญิง  ระดับมัธยมศึกษา 

ชาย หญิง 

1.3 ข้อมูลนักเรียน  
  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2564   รวม  742 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565)  
  

      ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 67 92 159 40 
ม.2 4 69 69 138 35 
ม.3 4 69 66 135 34 
รวม 12 205 227 432  
ม.4 3 41 56 97 32 
ม.5 3 45 74 119 40 
ม.6 3 29 65 94 31 
รวม 9 115 195 310  

รวมทั้งหมด 21 320 422 742  

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2562-2564 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามข๎อมูลการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 

ที ่ ประเภทของนักเรียน 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร๎อยละ 

1 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ สสส. 684 92.18 

2 นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย 567 76.42 

3 นักเรียนที่มีสํวนสูงตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย 585 78.84 

4 นักเรียนที่ได๎รับทุนการศึกษาจากการคัดกรอง 126 29.17 

5 นักเรียนที่ย๎ายสถานศึกษา 4 0.53 

6 นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 0 

7 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 135 100 

8 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 92 97.87 

9 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และนันทนาการ 742 100.00 

10 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 742 100.00 

11 นักเรียนที่มีบันทึกการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 742 100.00 
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1.4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 1.4.1 จ านวนห้องเรียน (จ าแนกเป็นรายช้ัน)  
 ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนห๎องเรียน จ าแนกเป็นรายชั้น 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 

ม.1 4 
ม.2 4 
ม.3 4 
รวม 12 
ม.4 3 
ม.5 3 
ม.6 3 
รวม 9 

รวมทั้งหมด 21 

     1.4.2 ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
 ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนห๎องปฏิบัติการตํางๆ 

ที ่ ห๎องปฏิบัติการ จ านวนห๎อง 
1 ห๎องสมุด 1 
2 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 5 
3 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 2 
4 ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 3 
5 ห๎องปฏิบัติการทางภาษาไทย 1 
6 ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา 2 
7 ห๎องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 2 
8 ห๎องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 
9 ห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1 
10 ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร๑ 1 
11 ห๎องปฏิบัติการพลศึกษา 1 
12 ห๎องปฏิบัติการศิลปะ 1 
13 ห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ 3 
14 โรงเรียนธนาคาร 1 
15 ห๎องพยาบาล 1 
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1.4.3 สนามกีฬา  
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนสนามกีฬา 

ที ่ ห๎องปฏิบัติการ จ านวนห๎อง 
1 สนามฟุตบอล 1 
2 สนามบาสเกตบอล 1 
3 สนามตะกร๎อ 1 
4 สนามวอลเลย๑บอล 1 
5 สนามเปตอง 1 

  
1.5 ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

ตารางท่ี 12 แสดงข๎อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
ที ่ ข๎อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จ านวนห๎อง/เครื่อง/ชุด 
1 ห๎องประชุม/ห๎องนิทรรศการ 2 
2 ห๎องพักผู๎บริหารและห๎องพักครู 6 
3 ห๎องน้ าครู 4 
4 ห๎องน้ านักเรียน 24 
5 โรงจอดรถ 2 
6 จุดบริการน้ าดื่ม 6 
7 จุดบริการล๎างมือ/เจลแอลกอฮอล๑ 24 
8 วัสดุอุปกรณ๑ในการสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศ 75 

 
1.6 .ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางท่ี 13 ข๎อมูลงบประมาณ  
 รายรับ  จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 5,185,105 งบด าเนินการ เงินเดือน-คําจ๎าง 2,467,417 
เงินนอกงบประมาณ 2,083,463 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,645,183 
งบลงทุน 324,874 เงินอ่ืนๆ  
รวมรายรับ 7,593,422 รวมรายจ่าย 4,373,720 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน คําจ๎าง    คิดเป็นร๎อยละ........32.49........  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร๎อยละ.........21.67...........  ของรายรับ 
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1.7 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนชุมชนที่แวดล๎อมโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ๑ทางด๎าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่นําสนใจ ที่โรงเรียนสามารถให๎นักเรียนได๎ศึกษาทั้งด๎านกระบวนการผสมผสาน
วัฒนธรรม กับการรักษาอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ ที่วําการอ าเภอ  
เชียงกลาง   สถานีต ารวจภูธรเชียงกลาง  โรงพยาบาลเชียงกลาง  ห๎องสมุดประชาชน อาชีพหลักของชุมชน 
คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป  คือ 
ประเพณีท าขวัญข๎าว  พิธีบวงสรวงเจ๎าพํอพญาไมย  และกิจกรรมตามเทศกาลและวันส าคัญตําง ๆ   
 ประชากรสํวนใหญํเป็นคนพ้ืนเมือง ประมาณ 85 เปอร๑เซ็นต๑ และเป็นชาวไทยภูเขาเผําถิ่น อ่ืน ๆ 
ประมาณ 15 เปอร๑เซ็นต๑ ภาษาที่ใช๎สํวนใหญํพูดภาษาไทยพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ เชํนภาษาพ้ืนเมืองส าเนียงลาว 
ส าเนียงไทลื้อ ส าเนียงลื้อเชียงแสน และภาษาลัวะ ส าหรับภาษาเขียนใช๎อักษรไทยกลาง มีการใช๎ภาษาพ้ืนเมือง
ล๎านนาในต าราโบราณ เชํน ต ารายา บทสวดมนต๑ และ คาถาตําง ๆ รวมทั้งพระธรรมเทศนาใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมักปรากฏให๎เห็นในสมุดขํอยและใบลาน ปัจจุบันมีผู๎ที่สนใจศึกษาภาษาพ้ืนเมืองล๎านนา   
ไมํมากนัก 
                  2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาอาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ประมาณ
ร๎อยละ 80  เชํน ท าสวน ท าไรํ สินค๎าเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ ถั่ว ยาสูบ ผักกาดขาวปลี กะหล่ าปลี ถั่วฝักยาว 
ประเภทผลไม๎ ได๎แกํ ล าไย มะมํวง มะขามหวาน ลิ้นจี่ มีการจัดท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนบ๎าง เชํน ผ๎าทอ
พ้ืนเมือง ไขํเค็ม แชมพูสระผม น้ ายาล๎างจาน  รับจ๎างทั่วไปค๎าขายและอ่ืน ๆ  ด๎านศาสนาประชาชนสํวนใหญํ
นับถือศาสนาพุทธ มีบางสํวนนับถือศาสนาคริสต๑ มีสถาบันหรือองค๑กรทางศาสนา ดังนี้ 
    -  วัด                                            จ านวน  31  แหํง 
     -  ที่พักสงฆ๑                                     จ านวน   2  แหํง 
       -  โบสถ๑                     จ านวน   1 แหํง 
     -  ศาลเจ๎า                                       จ านวน  2  แหํง 
 การอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีโดยจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 1 แหํง  และแตํละต าบลได๎จัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมระดับต าบลทุกต าบล  จ านวน 6 ต าบล มีฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัวตํอ 
ปี  65,000  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว 3 คน 
    3) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
 ชุมชนที่แวดล๎อมโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ๑ทางด๎านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่นําสนใจ 
สามารถให๎นักเรียนได๎ศึกษาทั้งด๎านกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรม กับการรักษาอัตลักษณ๑  ทางวัฒนธรรม 
นักเรียน ประชาชน มีภูมิหลังทางสังคมผูกพันกับวิถีชีวิตการเกษตรและนับถือศาสนาพุทธ วิถีชีวิตโดยทั่วไป
เป็นไปแบบเรียบงําย พอเพียง จึงเป็นถือต๎นทุนทางสังคมในการพัฒนา 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

หอ้งสมดุ หอ้งวิทยาศาสตร ์ หอ้งคอมพิวเตอร ์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งดนตรี 

หอ้งนาฏศิลป์ โรงเรียนธนาคาร ฐานเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร ์

1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 
  1.8.1 ข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 
 ตารางท่ี 14  แสดงข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห๎องสมุด 159 138 135 97 119 94 

ห๎องวิทยาศาสตร๑ 159 138 135 97 119 94 

ห๎องคอมพิวเตอร๑ 159 138 135 97 119 94 

ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 159 138 135 97 119 94 

ห๎องดนตรี 80 71 135 97 119 94 

ห๎องนาฏศิลป์ 79 66 135 97 119 94 

โรงเรียนธนาคาร 159 138 135 97 119 94 

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 159 138 135 97 119 94 

สวนพฤกษศาสตร๑ 159 138 135 97 119 94 

 
             แผนภูมิที ่5   แสดงจ านวนนักเรียนที่ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 
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1.8.2 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
         ตารางที่ 15 แสดงข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.3  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตารางท่ี 16 ปราชญ๑ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน 
                ในปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวนครั้ง 
นางสอน  ธิยะศิริ  สมุนไพร,การประคบร๎อน 2 
นายปาณะพงษ๑ เลาหวฤทธิ์ (หมอโก๎) สมุนไพร/การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  2 
นางสาวกานต๑รวี สุนทร สมุนไพร/การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  1 
นางสาวภาลฎา ชินเทพ สมุนไพร/การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  1 
นางสาวอรภัทร ละมํอม แพทย๑แผนไทย  2 
นายเอกชัย  บุญเรือง วิทยาศาสตร๑ 2 (วิชาสามัญ) 1 
นายกิตติศักดิ์  คุณหลวง PAT1+คณิตศาสตร๑ 1 (วิชาสามัญ) 1 
นายณัทกร  ชวกุลกาญจนกิจ GAT+ภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญ) 1 
นายนลธวิช  เขียวพุํมพวง GAT+ภาษาไทย (วิชาสามัญ) 1 
นายสุชญาณ  ชัยชนะ        สังคมศึกษา (วิชาสามัญ) 1 
นายณัฐพงษ๑  พรรณโรจน๑ เคมี (วิชาสามัญ) 1 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

วัดหนองแดง 2 
วัดสบกอน 2 
วัดกลาง 2 
วัดรัชดา 2 
กองร๎อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 325 4 
สวนบัวแก๎ว 1 
ห๎องสมุด อ.เชียงกลาง 12 
ศาลเจ๎าพํอพญาไมย 2 
แสงทองรีสอร๑ท  4 
ส านักวัฒนธรรมจังหวัดนําน 3 
สวนแคคตัส 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล๎านนานําน 2 
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1.8.4  ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นายชาญชัย  ลิ้มสุวรรณ              ประธานกรรมการ ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

2 นางธารทิพย๑ ศิรินุพงศ๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
3. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
4. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร๑ไชย  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
5. นายประทุม  จิณแสน   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
6. นายปาณะพงษ๑   เลาหวฤทธิ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
7. นายวัฒน๑สัณห๑  วังสาร   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
8. นายสุริยา พรมมา   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
9. นายชาตรี ท างาม   ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
10. นางนงลักษณ๑ รักษาพล  ผู๎แทนครู 

 11. นายฉัตรชัย จิตตรง   ผู๎แทนองค๑กรชุมชน 
 12. นายธนกฤต จิตตรง   ผู๎แทนองค๑กรสํวนท๎องถิ่น 
 13. นางสร๎อยลดา ชวาเขต  ผู๎แทนศิษย๑เกํา 
 14. พระครูศีลนันทโชติ   ผู๎แทนศาสนา 
 15. นายกมล สุทธาวาส   ผู๎อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2.1.1  ผลการประเมินระดับชาติ ( ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)) 

                  2.1.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                            ปีการศึกษา 2564 
 ตารางท่ี 17  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย 
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ย 
4 กลุ่มสาระฯ 

โรงเรียน 56.36 23.07 31.50 29.35 35.07 

จังหวัด 54.09 26.38 33.30 30.95 36.18 

สังกัด 52.13 24.75 31.67 30.79 34.84 

ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.56 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

แผนภูมิที่ 6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
               ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลตํางระหวํางปีการศึกษา 
ภาษาไทย 53.90 56.36 +2.46 
คณิตศาสตร๑ 24.68 23.07 -1.61 
วิทยาศาสตร๑ 29.57 31.50 +1.93 
ภาษาอังกฤษ 32.52 29.35 -3.17 
       รวมเฉลี่ย 35.17 35.07 -0.1 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
                O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562- 2564  
 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 
ปีการศึกษา 2562 63.85 29.44 32.16 33.75 

 
ปีการศึกษา2563 53.9 24.68 29.57 32.52 

 
ปีการศึกษา2564 56.36 23.07 31.5 29.35 

 

แผนภูมิที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา           
         ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562- 2564 
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 2.1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
           ปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 20   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษาฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ย 
5 สาระฯ 

โรงเรียน 56.79 28.02 31.83 41.40 26.46 36.90 

จังหวัด 51.84 26.59 31.46 39.93 28.62 35.69 

สังกัด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 32.38 

ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 31.75 

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา2563 ปีการศกึษา2564 

ตารางท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 – 2564 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 59.56 56.79 -2.77 

คณิตศาสตร๑ 28.26 28.02 -0.24 
วิทยาศาสตร๑ 34.10 31.83 -2.27 
สังคมศึกษาฯ 40.46 41.40 +0.94 
ภาษาอังกฤษ 28.27 26.46 -1.81 

รวมเฉลี่ย 38.13 36.90 -1.23 

 
ตารางท่ี 22  แสดงการเปรียบเทียบร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564  

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  

 
ปีการศึกษา 2562 52.66 27.10 31.48 38.37 27.46 

 
ปีการศึกษา 2563 59.56 28.26 34.10 40.46 28.27 

 
ปีการศึกษา 2564 56.79 28.02 31.83 41.40 26.46 

 
แผนภูมิที่ 9  แสดงการเปรียบเทียบร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562- 2564 
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2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ม.1 และ ม.2)   - 

2.1.3  ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  

      1. ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สรุปผลการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ (ตลอดหลักสูตร) ปีการศึกษา 2564 ) 
    ตารางท่ี 23  สรุปผลการเรียนแยกตามกลุํมสาระ (ตลอดหลักสูตร) ปีการศึกษา 2564  

ล าดับ
ที ่

กลุ่มสาระ 

ผลการเรียน  ( จ านวน/ร้อยละ ) 
จ านวน
นักเรียน 

% นร. 
ที่ได้ 

ระดับ 2.0
ขึ้นไป 

% นร. 
ที่ได้ 

ระดับ 2.5
ขึ้นไป 

% นร. 
ที่ได้ 

ระดับ 3.0
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

1 ภาษาไทย 
153 137 180 121 67 42 32 10 0 0 742 88.68 79.65 63.34 

20.62 18.46 24.26 16.31 9.03 5.66 4.31 1.35 0.00 0.00     

2 คณิตศาสตร์ 
108 69 115 127 116 104 94 6 2 1 742 72.10 56.47 39.35 

14.56 9.30 15.50 17.12 15.63 14.02 12.67 0.81 0.27 0.13     

3 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

212 119 141 95 84 41 39 6 4 1 742 87.74 76.42 63.61 

28.57 16.04 19.00 12.80 11.32 5.53 5.26 0.81 0.54 0.13     

4 สังคมศึกษา ฯ 
242 111 121 90 83 50 39 6 0 0 742 87.19 63.88 63.88 

32.61 14.96 16.31 12.13 11.19 6.74 5.26 0.81 0.00 0.00     

5 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

316 258 131 21 12 1 0 3 0 0 742 99.46 97.84 95.01 

42.59 34.77 17.65 2.83 1.62 0.13 0.00 0.40 0.00 0.00     

6 ศิลปะ 
156 124 148 116 107 52 31 7 0 1 742 87.74 73.31 57.68 

21.02 16.71 19.95 15.63 14.42 7.01 4.18 0.94 0.00 0.13     
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ล าดับ
ที ่

กลุ่มสาระ 

ผลการเรียน  ( จ านวน/ร้อยละ ) 
จ านวน
นักเรียน 

% นร. 
ที่ได้ 

ระดับ 2.0
ขึ้นไป 

% นร. 
ที่ได้ 

ระดับ 2.5
ขึ้นไป 

% นร. 
ที่ได้ 

ระดับ 3.0
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

7 การงานอาชีพ 
286 191 127 59 45 19 10 5 0 0 742 95.42 89.35 81.40 

38.54 25.74 17.12 7.95 6.06 2.56 1.35 0.67 0.00 0.00     

8 ภาษาต่างประเทศ 
214 108 120 91 81 60 59 9 0 0 742 82.75 71.83 59.57 

28.84 14.56 16.17 12.26 10.92 8.09 7.95 1.21 0.00 0.00     

9 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) 

 

118 19 24 18 27 19 21 11 0 0 257 80.16 69.65 62.65 

45.91 7.39 9.34 7.00 10.51 7.39 8.17 4.28 0.00 0.00  
 

  

สรุปผลการเรียน 
1805 1136 1107 738 622 388 325 63 6 3 6193  

86.80 77.28 65.36 29.15 18.34 17.88 11.92 10.04 6.27 5.25 1.02 0.10 0.05  
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ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึน้ไป ปีการศึกษา 2564  

รอ้ยละ 
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เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนได้ระดับ 2.5  ขึ้นไป              
ปีการศึกษา 2562-2564 

2564 

2563 

2562 

 
แผนภูมิที่ 10  แสดงร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป  
 
  
   
   
   
  

 
 
  
 
แผนภูมิที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา  
                  2562-2564  
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2. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
ตารางท่ี 24  ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2564 

 
ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบร๎อยละผลการประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562-2564 

 
 

ล าดับที่ ระดับชั้น 
ร้อยละผลการประเมิน ร้อยละผล 

การประเมินที่ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ปรับปรุง 
3 2 1 0 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 137 19 1 1 98.73 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 123 13 0 2 98.55 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 110 25 0 0 100.00 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 96 0 0 2 97.96 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 114 2 0 3 97.48 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 90 4 0 0 100.00 

สรุปผลการประเมิน 670 63 1 8 98.79 

ล าดับที่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ระดับดีขึ้นไป 

2564 2563 2562 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 98.73 100 86.36 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 98.55 98.51 87.49 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 100.00 97.39 87.61 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 97.96 96.80 92.15 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 97.48 98.96 85.96 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 100.00 100 88.49 

สรุปผลการประเมิน 98.79 91.98 96.92 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

2562 99.67 94.01 97.61 96.51 98.43 95.31 96.92

2563 100 98.51 97.39 96.8 98.96 100 91.98

2564 98.73 98.55 100 97.96 97.48 100 98.79
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เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562-2564 

แผนภูมิที่ 12  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑และเขียนสื่อความ ระดับดีขึ้นไป  
                   ปีการศึกษา 2562-2564 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
  
 
 
     3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 26  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  

ล าดับที่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการประเมิน  
ร้อยละผล 

การประเมินที่ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 157 0 0 1 99.37 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 136 0 0 2 98.55 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 134 1 0 0 100.00 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 96 0 0 2 97.96 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 116 1 0 2 98.32 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 94 0 0 0 100.00 

สรุปผลการประเมิน 
98.79 

 
0.27 

 
0 
 

0.94 
 

99.06 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

2562 99.03 93.91 98.58 99.01 98.65 99.15 98.06

2563 97.16 98.61 98.34 96.00 98.96 99.42 97.81

2564 99.37 98.55 100 97.96 98.32 100 99.06
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2562-2564 

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบร๎อยละผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ที่ได๎ระดับดีขึ้นไป  
               ปีการศึกษา 2562-2564 
 

 
แผนภูมิที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา  
                   2562-2564 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
  

 
 

  

ล าดับที่ ระดับชั้น 
ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  

2564 2563 2562 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 99.37 96.91 99.03 

2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 98.55 98.61 93.91 

3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100.00 98.34 98.58 

4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 97.96 95.77 99.01 

5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98.32 98.58 98.65 

6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100.00 99.11 99.15 

สรุปผลการประเมิน 99.06 97.81 98.06 
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 4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 28 แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับที ่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการประเมิน ร้อยละผล 
การประเมินที่ได ้
ระดับดขีึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 130 18 11 0 93.08 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 121 7 10 0 92.75 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 108 20 7 0 94.81 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 86 4 7 0 92.78 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 105 8 6 0 94.96 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 83 4 7 0 92.55 
สรุปผลการประเมิน 633 61 48 0 93.53  

 

ตารางท่ี 29     เปรียบเทียบร๎อยละผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา  
                   2562-2564 

 

 

ล าดับที่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ระดับดีขึ้นไป 

2564 2563 2562 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 93.08 89.36 86.36 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 92.75 88.81 87.49 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 94.81 89.57 87.61 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 92.78 89.60 92.15 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 94.96 88.55 85.96 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 92.55 91.07 88.49 

สรุปผลการประเมิน 93.53 89.48 88.01  
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แผนภูมิที่ 14  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป  
                    ปีการศึกษา 2562-2564 

 
5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 (แยกตามระดับช้ันเรียน) 
ตารางท่ี  30 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วิชา 
ภาคเรียนที่ 1  

วิชา 
 

ภาคเรียนที่ 2 รวม 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน 
ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

ก21901 154 154 0 ก21906 158 158 0 312 312 0 

ก21902 154 154 0 ก21907 158 158 0 312 312 0 

ก21903 154 154 0 ก21908 158 158 0 312 312 0 

ก21904 154 149 5 ก21909 158 155 3 312 304 8 
รวม 616 611 5 รวม 632 629 3 1248 1240 8 

ร้อยละ 100.00 99.19 0.81 ร้อยละ 100.00 99.53 0.47 100.00 99.36 0.64 
 
 

80

82

84

86

88

90

92

94

96

เปรียบเทียบผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป  
                    ปีการศึกษา 2562-2564 

 

2562 2563 2564 
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ตารางท่ี  31  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
วิชา 

ภาคเรียนที่ 1  
วิชา 
 

ภาคเรียนที่ 2 รวม 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน 
ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

ก22901 135 135 0 ก22906 138 138 0 273 273 0 

ก22902 135 135 0 ก22907 138 138 0 273 273 0 

ก22903 135 135 0 ก22908 138 138 0 273 273 0 

ก22904 135 135 0 ก22909 138 135 3 273 270 3 
รวม 540 540 0 รวม 552 549 3 1092 1089 3 

ร้อยละ 100.00 100.00 0.00 ร้อยละ 100.00 99.46 9.54 100.00 99.72 0.27 
ตารางท่ี  32  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา 
ภาคเรียนที่ 1  

วิชา 
 

ภาคเรียนที่ 2 รวม 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน 
ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

ก23901 135 135 0 ก23906 133 133 0 268 268 0 
ก23902 135 133 2 ก23907 133 133 0 268 266 2 
ก23903 135 135 0 ก23908 133 133 0 268 268 0 
ก23904 135 134 1 ก23909 133 133 0 268 267 1 

รวม 540 537 3 รวม 532 532 0 1072 1069 3 
ร้อยละ 100.00 99.44 0.56 ร้อยละ 100.00 100.00 0.00 100.00 99.72 0.28 

 

ตารางท่ี  33  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วิชา 
ภาคเรียนที่ 1  

วิชา 
 

ภาคเรียนที่ 2 รวม 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน 
ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

ก31901 97 97 0 ก31905 98 98 0 195 195 0 
ก31902 97 97 0 ก31906 98 98 0 195 195 0 
ก31903 97 95 2 ก31908 98 96 2 195 191 4 

รวม 291 289 2 รวม 294 292 2 585 581 4 
ร้อยละ 100.00 99.31 0.69 ร้อยละ 100.00 99.32 0.68 100.00 99.32 0.68 
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ตารางท่ี  34  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
วิชา 

ภาคเรียนที่ 1  
วิชา 
 

ภาคเรียนที่ 2 รวม 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน 
ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

ก32901 121 121 0 ก32905 119 119 ๐ 240 240 0 

ก32902 121 120 1 ก32906 119 119 ๐ 240 239 1 
ก32904 121 114 7 ก32908 119 117 2 240 231 9 

รวม 363 355 8 รวม 357 355 2 720 710 10 
ร้อยละ 100.00 97.80 2.20 ร้อยละ 100.00 99.44 0.56 100.00 98.61 1.39 

 
ตารางท่ี  35  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา 
ภาคเรียนที่ 1  

วิชา 
 

ภาคเรียนที่ 2 รวม 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน จ านวนที่
เข้าสอบ 

ผลการประเมิน 
ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

ก33901 94 94 0 ก33905 94 94 0 188 188 0 
ก33902 94 94 0 ก33906 94 94 0 188 188 0 
ก33904 94 93 1 ก33908 94 93 1 188 186 2 

รวม 282 281 1 รวม 282 281 1 564 562 2 
ร้อยละ 100.00 99.65 0.35 ร้อยละ 100.00 99.65 0.35 100.00 99.65 0.35 

 

2.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา (จ าแนกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

    ตารางท่ี 36  แสดงร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ประเภทของนักเรียน จ านวน(คน) คิดเป็นร๎อยละ 

1 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 135 100 

2 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 92 97.87 
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2.1.5 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา (คิดเป็นร้อยละ) เช่น การศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ/             
        นักเรียนที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ)  

  ตารางท่ี 37 แสดงร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาตํอ/ประกอบอาชีพ (นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6) 

ที ่ ประเภทของนักเรียน จ านวน(คน) คิดเป็นร๎อยละ 

นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

1 ศึกษาตํอ 135 100 

2 ประกอบอาชีพ - - 

นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

1 ศึกษาตํอ 92 97.87 

2 ประกอบอาชีพ 2 2.13 

 
2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา  
ตารางท่ี 38  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผํานมา (ปีการศึกษา 2562-2564) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 2562 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2563 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิด 

ค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี ดี 

      6)  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 38  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผํานมา (ตํอ)  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 2562 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2563 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2564 

1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

      1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยีย่ม 

      2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      4) สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      1)  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน    

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุํมเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ 

         เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

        และการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1)  จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได ๎

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     2)  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 

         ผู๎เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ  

        ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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2.3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ) ระดับ  
      การศึกษาขันพื้นฐาน  
 โรงเรียน ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยเป็นการประเมิน SAR ภายใตส๎ถานการณ๑ 
COVID-19 ) ระดับการศึกษาขันพื้นฐาน  รับรองการประเมิน SAR เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ.2564   
ผลการประเมินอยูํในระดับ ดี ทั้ง 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 (ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19   ระดับการศึกษาขันพื้นฐาน) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

จุดเน้น : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

√ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู๎เรียน         ปรับปรุง (0-3ข๎อ) 

        พอใช๎ (4 ข๎อ) 

    √   ดี (5ข๎อ) 

√ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบตาม      
   เป้าหมายการพัฒนาผู๎เรียน 

√ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู๎เรียน 

√ 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู๎เรียนมาพัฒนาผู๎เรียนด๎าน 
   ผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้น 

√ 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู๎เรียนตํอผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น : โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

√ 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแตํละปีการศึกษา         ปรับปรุง (0-3ข๎อ) 

        พอใช๎ (4 ข๎อ) 

    √   ดี (5ข๎อ) 

√ 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช๎ด าเนินการ 

√ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

√ 4. มีการน าผลการประเมินไปใช๎ในการปรับปรุงแก๎ไข  
   ในปีการศึกษาตํอไป 

√ 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   ให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎รับทราบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

จุดเน้น : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดผ่านกิจกรรม Active Learning  บูรณาการหลักปรัชญา 

            ของเศรษฐกิจพอพียง 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

√ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี         ปรับปรุง (0-3ข๎อ) 

        พอใช๎ (4 ข๎อ) 

    √   ดี (5ข๎อ) 

√ 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ในการจัดการ 
   เรียนการสอนโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ 
   ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

√ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยําง 
   เป็นระบบ 

√ 4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   ของครูอยํางเป็นระบบ 

√ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตํ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (ออกหนังสือรับรองวันที่ 21 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2565) 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 

     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 

ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา   

 จากการทีโ่รงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ   
คําเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564  และได๎มีการพัฒนาด๎วยวิธีการตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน 
คือ “โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นองค๑กรที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงสูํมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และเพ่ือให๎บรรลุตามคําเป้าหมายในแตํละ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ในโครงการ
สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
กิจกรรมสัปดาห๑คณิตศาสตร๑  กิจกรรมการสํงเสริมนิสัยรักการอําน กิจกรรมสัปดาห๑ห๎องสมุด และกิจกรรม
สํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน และเน๎นจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสืบค๎น
ข๎อมูลจาก Internet และ สรปุความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑   คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก๎ปัญหา  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยด าเนินกิจกรรมที่สํงเสริมความสามารถในการคิด วิเคราะห๑ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ  สํงเสริมความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสํงเสริม
ความสามารถในการแก๎ปัญหาโดยการจัดท าโครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค๑



 
 

นวัตกรรมมีทักษะในการท างาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก  และ
โครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา ซึ่งมีกิจกรรมตําง ๆ คือ กิจกรรมผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหาร 
และกิจกรรมแผนชุมชน 
 3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยด าเนินโครงการสํงเสริม   
ให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค๑นวัตกรรม มีทักษะในการท างาน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑ และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก กิจกรรม Active learning จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนน าความรู๎
มาประยุกต๑ใช๎ด๎วยการจัดท าโครงงานพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม จัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนน าความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ และการประกวดโครงงาน    
การเข๎ารํวมโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา  
 4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย 
จัดกิจกรรมที่สํงเสริมความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชํน การประกวดคลิปวิดีโอ 
ประกวดหนังสั้น  รวมถึงการพัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต และสัญญาณ Wi-Fi ให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพ่ือให๎ ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลได๎ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลจาก 
Internet และ สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัด   
กิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมสํงเสริม
ความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน  ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สํงเสริมให๎
ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เป็นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยเครื่องมือและ
วิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการนิเทศการเรียนการสอนครูทุกคนทุกภาคเรียนเพื่อการพัฒนา
อยํางสม่ าเสมอ ครเูน๎นการใช๎ค าถามเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของผู๎เรียน จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ๑โรงเรียน  
      6) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการท างาน จัดกิจกรรมสํงเสริมอาชีพ กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบอาชีพ 
รํวมมือกบัภาคเีครือขําย คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนานําน เพ่ือจัดกิจกรรมโคกหนองนา โมเดล  
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนาซึ่งท าให๎ผู๎เรียนมีองค๑ความรู๎และทักษะด๎านการประกอบ
อาชีพ  การปลูกสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพและความงาม การปลูกผักปลอดสาร
ในโรงเรือน การเลี้ยงไกํไขํ และไกํประดูํหางด า  เลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะเห็ดนางฟ้า การผลิตปุ๋ยอินทรีย๑
และปุ๋ยไส๎เดือน  
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2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดท า
โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม  โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา  โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพ่ือ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑ 
 2) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรม
ตานก๐วยสลาก  กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา  กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ กิจกรรม   
วันสุนทรภูํ  กิจกรรมไหว๎ครู และจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน เชํน การผลิตสมุนไพร การแสดงพื้นบ๎าน 
 3) ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดย
ด าเนินการ โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสภา
นักเรียน เพ่ือสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ๎าน การจัดกิจกรรมนักเรียนหอพัก 
    4) มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาเพ่ือสํงเสริมด๎านสุขภาวะ
รํางกายและลักษณะจิตสังคม โดยด าเนินโครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา  กิจกรรมกีฬาสีภายใน  หางนกยูงเกมส๑ ฯลฯ  มีการสํงเสริมกีฬาหลากหลายชนิด เชํน มวย ฟุตซอล 
ฟุตบอล วอลเลย๑บอล  มินิมาราธอน จนนักเรียนได๎รบัรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค สํงเสริมการแสดงออก
ด๎านดุริยางค๑และผู๎น าเชียร๑ในงานมัธยมนํานเกมส๑ ปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมงานอนามัยนักเรียน 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
        ตามท่ีโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ     
คําเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 และได๎มีการพัฒนาด๎วยวิธีการตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุตามคําเป้าหมายในแตํละ
ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสรุปผลการด าเนินงานตามคําเป้าหมายของ   
แตํละประเด็นพิจารณาดังนี้ 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
        2.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  1.1 ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 มีความสามารถในการอําน การเขียนภาษาไทยได๎ตามเกณฑ๑      
การประเมินของสถานศึกษา (ระดับดีขึ้นไป) 
              - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห๑ และเขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 98.79 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
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     1.2 ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 ผาํนการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนด๎านความสามารถใน     
การสื่อสาร ได๎ระดับดีขึ้นไป 
   - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ด๎าน
ความสามารถในการสื่อสาร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 94.87 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับ
ดีขึ้นไป  
    1.3 ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 มีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได๎ตามเกณฑ๑ของ
สถานศึกษา (ระดับดีขึ้นไป)  
              - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาผลการประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร การน าเสนอผลงาน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 92.87 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป   
   1.4 ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ๑การประเมิน
ของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป 
   - ผลการด าเนินงาน  สูงกวํากวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 82.75 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.0
ขึ้นไป  
   1.5 ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีความสามารถในการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ๑การประเมินของสถาน 
ศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.0 ขึ้นไป ) 
              - ผลการด าเนินงาน ต่ ากวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ  72.10 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2.0 ขึ้นไป  
   1.6  ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00  มีคุณภาพด๎านการสื่อสารภาษาจีน ระดับดีข้ึนไป 
   - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 91.80 ของผู๎เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.0 ขึ้นไป  
 
  2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา   
   1) ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป 
              - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด๎านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 92.18 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป  
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    2) ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการ
คิด ในระดับดีขึ้นไป 
              - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 93.26 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป    
 2.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1) ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00  มีผลงานจากการท าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ๑ ผลิตภัณฑ๑ และสามารถ
อธิบายแนวคิดข้ันตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎     
   - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ ด๎านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 92.18 ของผู๎เรียนที่มี    
ผลการประเมินระดับดขีึ้นไป  
  2.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

   1) ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 มีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต และสรุปความรู๎

ได๎ด๎วยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 94.61 ของผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  
    2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 
     - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ    
ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 94.61 ของผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  
 
   2.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
    1) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 
              - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 79.65 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2.5  ขึ้นไป  
    2) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ระดับ 2.0      
ขึ้นไป   
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              - ผลการด าเนินงาน  ต่ ากวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 72.10 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2.0 ขึ้นไป  
   3) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ระดับ 2.0    
ขึ้นไป  
              - ผลการด าเนินงาน  สูงกวํากวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 87.74 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 2.0 ขึ้นไป  
     4) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
              - ผลการด าเนินงาน  สูงกวํากวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 81.19 ของผู๎เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
    5) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
               - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 82.75 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.0
ขึ้นไป 
    6) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 2.0 ขึ้นไป             
   - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย  โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 87.74 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
2.0 ขึ้นไป  
    7) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
               - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย  โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษา และพลศึกษา  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 97.84 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 2.5  ขึ้นไป  
    8) ผู๎เรียนร๎อยละ 77.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
              - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย  โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 89.35 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป  
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   2.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
  1) ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
          - ผลการ สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 89.35 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับ 2.50 ขึ้นไป  
  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร๎อยละ 91.00 มีความพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
          - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลการประเมินทางเลือกใน
การศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คือ ร๎อยละ100  
  3) นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 91.00 มีความพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
         - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลการประเมินทางเลือกใน
การศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คือ ร๎อยละ 97.87 
    4) นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 91.00 มีประสบการณ๑ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และ      
มีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ 
     - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลจ านวนนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสบการณ๑ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ  คือ ร๎อยละ 95.74 

    2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

   2.2.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    1) ร๎อยละ 91.00 ของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ระดับดีขึ้นไป 

    - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย  โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค๑ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 99.06 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

    2) ร๎อยละ 91.00 ของผู๎เรียนมีคุณลักษณะสอดคล๎องกับ อัตลักษณ๑ “รักษ๑สิ่งแวดล๎อม  

    ออมเป็นนิสัย” ระดับดีขึ้นไป 
     - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติม หน๎าที่
พลเมือง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 95.04  ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป   

  2.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   1) ร๎อยละ 91.00 ของผู๎เรียนรํวมกิจกรรมตามประเพณวีันส าคัญทางศาสนาและท๎องถิ่น  
   - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหนํวยงาน
อ่ืนจัดกิจกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 97.30 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม  
      2) ร๎อยละ 91.00 ของผู๎เรียนมีผลการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ข๎อที่ 7 ระดับ

ดีขึ้นไป 
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   - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมที่

สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหนํวยงาน

อ่ืนจัดกิจกรรม และมีผลการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ข๎อที่ 7 ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ 

ร๎อยละ 97.03 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

     2.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1)  ร๎อยละ 91.00 ของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 
      - ผลการด าเนินงาน  สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด๎านความสัมพันธ๑กับเพ่ือน และ
ด๎านสัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 97.17 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยูํ
ในกลุํมปกติ  
     2)  ร๎อยละ 91.00 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ ของโรงเรียน   
        ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ 

ของโรงเรียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 97.03 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

      2.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
               1) ผู๎เรียนร๎อยละ 91 มีน้ าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

-              - ผลการด าเนินงาน ต่ ากวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลสรุปผลการประเมินภาวะ
โภชนาการ น้ าหนัก สํวนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 77.63 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน 
ตามเกณฑ๑มาตรฐานของกรมอนามัย  

                  2)  ผู๎เรียนร๎อยละ 91  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน  ของกรมพลศึกษา  
                 - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร๎อยละ 92.18 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ๑มาตรฐาน  
ของกรมพลศึกษา   
        3)  ผู๎เรียนร๎อยละ 91 ผํานการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวง

วัย สามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข  เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน 

    - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลสรุปผลการประเมิน

พฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ภาพรวมระดับ

สถานศึกษา คือ ร๎อยละ 97.44 ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยูํในกลุํมปกติ   

          4)  ผู๎เรียนร๎อยละ 91.00 มีผลการประเมินโปรแกรม SDQ ผํานเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษาก าหนด             

              - ผลการด าเนินงาน สูงกวําคําเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข๎อมูลสรุปผลการประเมิน
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พฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ภาพรวมระดับ

สถานศึกษา คือ ร๎อยละ 97.44  ของผู๎เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยูํในกลุํมปกติ   
 

3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ เป็นไปตาม เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
  -  ผลการทดสอบการอําน การเขียนและการสื่อสาร 

 -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑/ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 -  ผลการประเมินการสื่อสารวิชาภาษาไทย (ฟัง พูด อําน เขียน) 
 -  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านการสื่อสาร สาระภาษาไทย  

-  ผลการทดสอบ O-NET ม.3, ม.6 
 -  รายงานการด าเนินงานโครงการสัปดาห๑คณิตศาสตร๑ (เพ่ิมกระบวนการทางคณิตศาสตร๑) 
 -  สมุดบันทึกการอําน  
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน   

 2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
ปัญหาได๎ 
   -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและ คณิตศาสตร๑  
   -  ผลงานโครงงานของนักเรียน  
    -  เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา 
   -  สรุปผลการประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑และเขียน 
    -  เอกสารประกอบการประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑และเขียน  
 3. ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะในการสร๎างนวัตกรรม 
    - ผลงานโครงงานของนักเรียน 
        - เอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา  
 4. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองได๎ อยํางเหมาะสม
ปลอดภัย 
  -  ผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร๑  
  5. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  -  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของปีกํอนเทียบกับปีปัจจุบัน 
      -  ผลการทดสอบ O-NET ม.3, ม.6  
  -  รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 
  -  เอกสารการด าเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมแกํนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
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      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET,GAT,PAT)  
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
- .หลักสูตรระดับชั้นเรียน 

  -  ผลการสอบเข๎าเรียนตํอระดับมหาวิทยาลัย 
 6. ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
    - ผลการกิจกรรมวัดเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนในชั่วโมงแนะแนว 

- บันทึกการศึกษาตํอ ม.3 และ ม.6 
  7.  ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี 
  -  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
  -  สถิติการมาเรียนของนักเรียน (ขาด ลา มาสาย ป่วย หนีเรียน) 
      - สถิติที่นักเรียนท าผิดระเบียบวินัย 
   - รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
  -  สมุดบันทึก Homeroom  
8. ผู๎เรียน มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  
   - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ข๎อที่ 7  
      - สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่  
   - ผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา  
9.  ผู๎เรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
     -  ภาพกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
  -  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมวันไหว๎ครู  
  -  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมตานก๐วยสลาก 
  -  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันคริสต๑มาส 
  -  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันตรุษจีน 
10. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 
   -  สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 
   - ผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษา  
   - สรุปผลการชั่งน้ าหนัก วัดสวํนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   - ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ สสส. /แบบประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณะสุข  
  -  ผลการประเมิน SDQ  
  -  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด๎านทักษะชีวิต ข๎อที่ 4 
  -  คูํมือครูที่ปรึกษาประกอบการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
  -  ภาพการรํวมกิจกรรมตําง ๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียน 
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ตารางท่ี 39   แสดงรางวัล/ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด๎านคุณภาพผู๎เรียน  
ที ่ รายการ รางวัล หน่วยงาน 

ผลงานดีเด่นระดับชาติ /เขตพื้นที่ 
1  นางสาวรุํงไพลิน ฝีปากเพราะ ได๎รับคัดเลือก

เข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิทยาศาสตร๑ ณ หว๎ากอ 
ครั้งที่ 37  (รูปแบบออนไลน๑) 
 

- สมาคมวิทยาศาสตร๑แหํงประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ๑ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร๑แหํงชาติ อุทยาน
วิทยาศาสตร๑พระจอมเกล๎า ณ หว๎ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 

ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
1 การแขํงขันฟุตซอล การแขํงขันกีฬา 

ชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดนําน รุํนอายุไมํเกิน 
14 ปี (ชาย) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 

จังหวัดนําน 

2 การแขํงขันฟุตซอล การแขํงขันกีฬาชิง
ชนะเลิศแหํงจังหวัดนําน รุํนประชาชน (หญิง) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัดนําน 

3 การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาด 
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํง 
จังหวัดนําน รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี (หญิง) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 

จังหวัดนําน 

4 การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาด 
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดนําน 
รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี (ชาย) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 

จังหวัดนําน 

5 การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาด 
การแขํงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหํงจังหวัดนําน 
รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี (หญิง) 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
 

จังหวัดนําน 

6 นางสาวอนุธิดา ยะปัญญา 
การประกวดบทกลอนระดับมัธยมศึกษา 
เนื่องในวันคล๎ายวันพระราชสมภพระบาท-
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร๑ 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพํอแหํงชาติ 5 ธันวาคม 2564  

-เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนําน  
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ที ่ รายการ รางวัล หน่วยงาน 

ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 
7 ทีม Successsor  โรงเรียนเชยีงกลาง 

“ประชาพัฒนา” รับรางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น  

รองชนะเลิศ อันดับ  1 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(คปภ.) จังหวัดนําน 

8 นางสาวรุํงไพลิน ฝีปากเพราะ 
การประกวดบรรยายธรรม ระดับ
มัธยมศกึษา (ม.4-ม.6) ระดับจังหวัด 
 

รองชนะเลิศ อันดับ  2 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนําน 

 
 4. จุดเด่น  
    จุดเดํนในด๎านคุณภาพของผู๎เรียน โรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได๎ด าเนินการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการ
บริหารจัดการด๎วยระบบ ICT สํงผลให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 

1. เป็นเลิศวิชาการ  นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางรอบด๎าน มีความรู๎ความสามารถท้ังด๎านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด๎านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได๎ เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู๎ ท าให๎ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยสูงกวํา
คําเฉลี่ยระดับประเทศ  

2. นักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  โดยนักเรียนโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS)  แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) และรับตรง ดังนี้ 
   -   จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  
   -   มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ จ านวน 9 คน  
   -   มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 คน   
   -   มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 คน   
   -   มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 7 คน  
   -   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จ านวน 2 คน   
   -    มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 12 คน 
   -    มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง  จ านวน 1 คน 
   -    มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ จ านวน 2 คน 
   -    มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 คน 
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-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 1 คน   
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน 1 คน   
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จ านวน 10 คน 
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จ านวน 2 คน  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ านวน 3 คน  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ จ านวน 17 คน   
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 คน  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 1 คน   
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา จ านวน 5 คน 
-  โรงเรียนเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล๎านนา จ านวน 5 คน  
-  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน๑ จ านวน 1 คน 

3. ล้ าหน๎าทางความคิด นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห๑ และสามารถน าเสนอผลงานที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สามารถคิดแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล และสามารถวางแผนในการท างานได๎อยําง
เป็นระบบ 

4. ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค๑ นักเรียนจัดท าโครงงาน ชิ้นงาน ผลงาน ที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ มีผลงาน
เป็นที่ปรากฏในระดับตํางๆ และนักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และออกแบบงานอยําง
สร๎างสรรค๑ 

5. รํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก นักเรียนมีความตระหนักในข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสถานการณ๑โลก มี
ความเข๎าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู๎ในประเด็นเกี่ยวกับโลกศึกษา 
วิเคราะห๑สถานการณ๑โลกและน ามาใช๎ในการด าเนินชีวิต สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตได๎อยํางรู๎เทําทัน    
มีผลงานโครงงานที่เป็นสาธารณประโยชน๑สามารถชํวยเหลือและพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํยิ่งขึ้น 

   5. จุดที่ควรพัฒนา  
  1. การพัฒนาทักษะการแก๎ปัญหาตาม สถานการณ๑ โดยการใช๎ STEM มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น เพ่ือสร๎างให๎ ผู๎เรียนสามารถแก๎ไขปัญหาในชีวิตจริงได๎ และ เตรียมความพร๎อมในการเรียนเรียนศตวรรษ
ที ่21 และ Thailand 4.0  
  2. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดโครงการยกระดับคะแนน O-NET ให๎สูง กวําระดับ 
ประเทศในทุกรายวิชา   
    3. สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ซึ่งบางรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ต่ ากวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ 
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 6. ข้อเสนอแนะ (เพื่อรักษามาตรฐาน หรือปรับปรุง แก้ไขจุดที่ควรพัฒนาในข้อ 5) 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎ 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ให๎เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
3. สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระฯได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เป็นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห๑  

สังเคราะห๑ให๎มากขึ้น 
4 สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการบริหารจัดการ   
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  ได๎ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนด ทบทวน วิสัยทัศน๑ พันธกิจของสถานศึกษา   
การจัดท าแผนกลยุทธ๑ แผนปฏิบัติการส าหรับบริหารจัดการ ภายใต๎ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และกระบวนการบริหารและการจัดการ แตํละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1.1 มีเป้า หมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
       โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงค๑ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ  
หนํวยงานต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวมใน 
การทบทวน และก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑และพันธกิจ โดยน าผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 รายงาน    
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2563 สรุปประเมิน
โครงการในปีการศึกษา 2563 และผลการส ารวจความต๎องการที่ต๎องการพัฒนาของครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
และข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการวิเคราะห๑ ทบทวน 
       2. ก าหนดประกาศคําเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และด าเนินการเผยแพรํประกาศคําเป้าหมายให๎
คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือให๎กลุํม
บริหารงานตําง ๆ และกลุํมสาระการเรียนรู๎น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให๎เกิดผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือรับผิดชอบก ากับ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ตามตัวชี้วัดคําเป้าหมาย  
  4. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ น าผลมาวิเคราะห๑ความสอดคล๎อง
มาตรฐานการศึกษา กลยุทธ๑ นโยบาย และจุดเน๎นของโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตํอไป 
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1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

         โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  มีกิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาที่อิงแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร และมีกิจกรรรมการด าเนินแนวทางการก ากับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลภายใต๎วงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง และใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ขั้นตอนตามกฎกระทรวง คือ การ
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

     ในด๎านโครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน  โรงเรียนได๎บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา
บุคลากรและผู๎ที่เก่ียวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการ
จัดการศึกษา  โดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้ 

 1. วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผํานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 แบบมุํงเน๎นผลงาน 
โดยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลุํมบริหารงานตําง ๆ 4 กลุํมงาน และ 1 ฝ่าย คือ กลุํมบริหารวิชาการ 
กลุํมแผนงานและงบประมาณ กลุํมบริหารงานบุคคล  กลุํมบริหารทั่วไป และฝ่ายกิจการนักเรียน  

 2. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการของแตํละฝ่าย บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  และ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และด าเนินงานตามโครงการให๎บรรลุผลส าเร็จ สอดคล๎องกับคําเป้าหมาย  
คุณภาพการศึกษาและกลยุทธ๑ของโรงเรียน เน๎นการด าเนินกิจกรรมตามโครงการด๎วยขั้นตอนของ PDCA มี 
ปฏิทินการปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมของโรงเรียน ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุํมงาน ปฏิทินวิชาการของครู 
นักเรียน และปฏิทินกลุํมสาระการเรียนรู๎เพ่ือเป็นแนวทางก ากับติดตามการด าเนินงานตําง ๆ  

  3. มีระบบการนิเทศภายในและให๎ผลสะท๎อนกลับ เน๎นการติดตํอสื่อสารอยํางทั่วถึงเพ่ือการมีสํวนรํวม
รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ด๎วยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประชุมครูและเจ๎าหน๎าที่ประจ าเดือน ประชุมกลุํมสาระฯ เป็นต๎น 

  4. รายงานผลระหวํางและหลังการด าเนินงานทุกกิจกรรมเพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎ในการ วางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา การท างานตํอไป 

   การบริหารของผู๎อ านวยการโรงเรียนต๎องรายงานผลการด าเนินงานตํอองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง คือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานําน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สมาคมศิษย๑เกํา ครูและผู๎ปกครองโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โดยมีระบบ  
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การรายงานผลการปฏิบัติงานตํอหนํวยงานหรือองค๑กรดังกลําวในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ การจัดท ารายงาน 
บันทึกข๎อความ การรายงานด๎วยวาจา รวมทั้งเอกสารหรือวารสารของโรงเรียน ผํานทางการประชุม โทรศัพท๑ 
โทรสาร Social Network ระบบ E-Office 
    ในสํวนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการใช๎หลักสูตรจากการ
จัดการ เรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู๎ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน
อยํางมปีระสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านและทุกกลุํมเป้าหมาย สถานศึกษา มีการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ ข๎อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน 
และ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ให๎สอดสอดกับผู๎เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนรู๎ทุกรายวิชา เน๎นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให๎ผู๎เรียน 
มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ โดยด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห๑ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับศักยภาพ ความต๎องของผู๎เรียน และชุมชน วางแผนการใช๎หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน ดังนี้ 
  1.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ สร๎างแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ คูํคุณธรรม และมี  
ความพอเพียง  
        2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยระบบเทคโนโลยี เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. และการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎   
แบบ สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยี ในระดับสูง  
        3. ด าเนินการประเมินผลการใช๎หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน และผู๎ปกครอง น าผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให๎มี 
ความเหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน และชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ 
ผู๎เรียนอยํางรอบด๎านและทุกกลุํมเป้าหมาย 
       4. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอยํางตํอเนื่อง โดยจัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน 
อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาตนเอง และเข๎า
รํวมประกวดผลงานรางวัลดีเดํนด๎านตํางๆ 
      5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตและ 
สัญญาณ Wi-Fi ให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต๑แวร๑ทางการบริหารกลุํมงานและฝ่ายตําง ๆ เชํน โปรแกรม 
SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู๎ออนไลน๑ โปรแกรมห๎องสมุด พัฒนาห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ที่เอ้ือตํอการ
จัดการ เรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร๑ วัสดุอุปกรณ๑ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต๑แวร๑ที่
สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ในการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายและสังคมท่ีเอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยาํงมีคุณภาพด๎วยโครงการ พัฒนาการจัดการสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ การจัด
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กิจกรรมตําง ๆ บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัยและรํมรื่น มีสํวนหยํอมให๎นักเรียนพักผํอน มีที่นั่ง
พักผํอนเพียงพอกับความต๎องการของนักเรียน มีแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน๑อยํางเต็มตามศักยภาพ  
  เนื่องจากในปีการศึกษา 2563-2564 ที่ผํานมาเกิดสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19 โรงเรียนได๎มีการปรับการบริหารและการจัดการในสถานการณ๑การแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการบริหารจัดการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพในสถานการณ๑แพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผํานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และครูโรงเรียน ให๎โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนโดยด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานการสอน 2 รูปแบบคือ การเรียนแบบ On - site และ  
การเรียนแบบ Online  

1.การจัดการเรียนรู๎แบบ On - site สํวนใหญํเน๎นการจัดการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎     
บูรณาการ  Active Learning  โดยโรงเรียนเน๎นย้ าให๎นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรฐานการป้องกัน     
การแพรํระบาดของโรคโควิด-19  คือ  

1. ล๎างมือด๎วยเจลแอลกอฮอล๑กํอนเข๎าห๎องเรียน 
2. สวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูํในห๎องเรียน 
3. จัดโต๏ะเรียนหํางกันอยํางน๎อย 1-2 เมตร 
4. ท าความสะอาดโต๏ะเรียนทุกวัน 
5. ท าความสะอาดห๎องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสรํวมทุกวัน  
6. ห๎องเรียนต๎องเปิดหน๎าตําง  ประตู  เพ่ือระบายอากาศ  
7. ห๎ามนักเรียนจับกลุํมคุยกันเกิน 3 คน 
8. ไมํใช๎ของรํวมกับผู๎อ่ืนเชํน แก๎วน้ า ช๎อนส๎อม  ฯลฯ 
 ทั้งนีโ้รงเรียนได๎ประชาสัมพันธ๑ชี้แจงบุคลากรในโรงเรียน ทั้งผู๎บริหาร คณะครู และผู๎ปกครองผํานสื่อ

ตําง ๆ หลากหลายชํองทางเพ่ือให๎ได๎รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ๑ของการแพรํระบาดของ
โรคดังกลําวอยํางเครํงครัด 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ทางโรงเรียนได๎ใช๎แบบส ารวจข๎อมูลผําน  Google form 
เพ่ือส ารวจความพร๎อมในด๎านอุปกรณ๑ส าหรับการเรียนรู๎ หรือระบบการสื่อสาร สัญญาณอินเทอร๑เน็ต รวมทั้ง
ความพร๎อมด๎านอ่ืน ๆ  เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู๎มากท่ีที่สุด  โดยโปรแกรมท่ีใช๎ในการเรียนการ
สอน Online มีหลากหลายรูปแบบ คือ  

- Google meet    
- Google Classroom   
- You Tube    
- Line    
- Facebook  
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- Zoom  ฯลฯ 
โรงเรียนได๎ก าหนดให๎ครูที่จัดการเรียนการสอนด าเนินการจัดท าและสํงแบบรายงานการจัดการเรียนรู๎ 

(Online) ตามชํวงระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลสารสนเทศในการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ชํวยเหลือกรณีเกิดปัญหาหรือเหตุการณ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ ท าให๎การจัดการเรียนรู๎รูปแบบ Online ของทาง
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีผลลัพธ๑เป็นที่นําพึงพอใจ 

1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

    โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมพัฒนางาน
วิชาการและกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียน     
รอบด๎านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย โดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้  
 1. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท า ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห๑หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ แผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 2. พัฒนาหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย ก าหนดแผนการเรียนที่
หลากหลายให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความสามารถและความถนัด จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน
ครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล๎องกับแผนการ
เรียนและความต๎องการของผู๎เรียน สํงเสริมศักยภาพการเป็นพลโลก ในศตวรรษที่ 21 ด๎วยรายวิชา IS1-3 
และภาษาตํางประเทศที่ 2  สํงเสริมด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียน   
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ด๎วยกิจกรรมพัฒนาเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตําง ๆ 
 3.  มีการนิเทศติดตามการใช๎หลักสูตร ด๎วยการตรวจเยี่ยม สังเกตการณ๑ในชั้นเรียน การเสนอแนะ 
การตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎ การบันทึกหลังการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  มีการติดตาม
การใช๎หลักสูตรทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และสรุปผลทุกสิ้นปีการศึกษา  
 4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าผลการใช๎และผลการประเมินหลักสูตรมารายงานและใช๎เป็น
ข๎อมูลในการพัฒนาสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตํอไป 

1.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   โรงเรียนมีกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎พัฒนาตนเองด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  สํงเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให๎มีการน าชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมาใช๎ในการ
พัฒนางาน และการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้  

1. ส ารวจความต๎องการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน และเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ครูและบุคลากร เชํน อายุราชการ การด ารงต าแหนํง การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต๎น  

2.วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยการก าหนดขอบขํายของการพัฒนาก าลังคน ก าหนด วัตถุประสงค๑
เป้าหมาย ขั้นตอนในการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานในแตํละขั้นตอน โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ในการพัฒนาบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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3. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน เชํน 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสํงเสริมการเข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดู
งาน การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) การลงนามบันทึกข๎อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) การปฐมนิเทศ
และการประเมินครู การประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ กิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ๑ใหมํ (ว21/2560) และ ว.9 (PA)  

4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ ๆ คือ การติดตามและประเมินผลใน
ระหวํางด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากรหรือหลังจากสิ้นสุด
โครงการ เชํน สรุปข๎อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การได๎รับรางวัลทางวิชาชีพ ผลงาน
การวิจัยและนวัตกรรมตําง ๆ เพ่ือน าผลการประเมินมา ปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 
     1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ไดจ๎ัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัด  
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ โดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้ 

1. ส ารวจความต๎องการในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและแหลํงเรียนรู๎ โดย       
ใช๎แบบสอบถาม การสัมภาษณ๑ครู  และนักเรียน และวางแผนการพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
แหลํงเรียนรู๎ ก าหนดเขตพ้ืนที่ให๎นักเรียนรับผิดชอบ  ก าหนดพ้ืนที่อาคารและเวลาการท างานของแมํบ๎าน 
นักการภารโรง แตํงตั้งคณะกรรมการเวรประจ าวันและคณะกรรมการประจ าอาคารเรียนเพ่ือคอยก ากับติดตาม
การด าเนินงาน  

2. พัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและแหลํงเรียนรู๎ปรับปรุง ดูแลรักษาสื่อ และวัสดุ อุปกรณ๑ใน
ห๎องเรียนให๎พร๎อมใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพครบทุกห๎องเรียน พัฒนาอาคารสถานที่แหลํงเรียนรู๎ ภายใน
โรงเรียน แบํงเขตพ้ืนที่ให๎นักเรียนแตํละห๎องดูแลรับผิดชอบ  สํงเสริมให๎นักเรียนท าโครงงานคุณธรรมเพ่ือ
ปลูกฝังการมีสํวนรํวม รักโรงเรียน มีจิตสาธารณะ และการท างานเป็นกลุํม  

  3. ประเมินผล/ตรวจสอบการด าเนินงานโดยคณะกรรมการในการจัดสภาพแวดล๎อม 
  4. สรุปผลการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาตํอไป 
 

    1.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีกิจกรรมที่สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู๎ โดยมีกระบวนการด าเนินงานโดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้  
 ๑ 1. วางแผนพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการครอบคลุม องค๑ประกอบในการ

ประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษาด๎วยการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่งานสารสนเทศและงานระบบเครือขําย 
เพ่ือพัฒนานโยบายการใช๎งานระบบสารสนเทศและเครือขําย 

 2. จัดท าระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ติดตั้ง และพัฒนา
ระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศก าหนดการเข๎าถึงระบบ ฐานข๎อมูล
สารสนเทศ เพื่อความปลอดภัย และความถูกต๎อง 
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3. ติดตามและประเมินผลการใช๎ระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ 
4. น าผลการติดตามและประเมินผลการใช๎ไปปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ 
 

2. ผลการด าเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนได๎ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สํงผลให๎การบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน๎าที่ของ
ตนเองได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพรอบด๎าน สามารถอภิปรายผลการ
ประเมินได๎ดังนี้ 
  1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และ 
เป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาได๎จริง และเป็นแบบอยําง
ที่ดีแกํสถานศึกษาอ่ืน ๆ ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว๎ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได๎
อยํางเป็นธรรม มีรํองรอยหลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน  

2.  ด๎านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” บริหาร
จัดการภายใต๎วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนสูํคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และที่ส าคัญโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดการศึกษา
ภายใต๎โครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership  School Project) จัดท าโครงการ CKP to organization 
of herb ซึ่งประกอบด๎วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.กิจกรรมแผนชุมชน  2. กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร และ     
3. กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหาร  

3. โรงเรียนมุํงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในศตวรรษ  
ที ่21 ให๎แกํผู๎เรียน จัดหลักสูตรที่สนองนโยบายของรัฐ  เชํน โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค๑นวัตกรรม มีทักษะในการท างาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. ผู๎บริหารสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง ได๎แกํ การศึกษาตํอ การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให๎
เลื่อน หรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎และประสิทธิภาพในสายงาน สํงผลให๎ครูและ
บุคลากร มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยโรงเรียนได๎จัดท า
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการก าหนดการ
ประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูทุกกลุํมสาระ การเรียนรู๎ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2564  พบวําครมูีผลการประเมินใน
ระดบัดีเดํน แสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด๎านการบริหารจัดการที่สํงผลถึงครู
และน าไปสูํคุณภาพผู๎เรียน 
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 5. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ    
และสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน   
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  โดยโรงเรียนไดจ๎ัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมและการบริการและได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน ทั้งในเรื่องแหลํงเรียนรู๎และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู๎ ได๎ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด๎านสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎
โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  

 6. โรงเรียนได๎จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ครอบคลุม เพ่ือใช๎ 
ในการบริหารจัดการข๎อมูล มีระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการฯ 
เชํน ระบบฐานข๎อมูล DMC, SGS  Obec, e-GP, Web page และ Website โรงเรียน ท าให๎โรงเรียนมีข๎อมูล
และสารสนเทศที่พร๎อมใช๎งานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียน 

จากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสํงผลให๎โรงเรียนได๎ผํานการประเมินเป็นโรงเรียนในโครงการ
ยกระดับคุณภาพสูํมาตรฐานสากลที่ได๎รับรางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(OBECQA) ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564   รางวัลโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ า ปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564  โรงเรียนได๎รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จและมีความโดดเดํนด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ Active Learning  รํวมกับภาคีเครือขําย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ได๎รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ Active Learning 
รํวมกับภาคีเครือขําย) และได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (พ.ศ.2564-2568) 

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการในด๎านการพัฒนาผู๎เรียน ได๎ก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน๎น
คุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชํน โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
ท าให๎เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนางานด๎านวิชาการ สํงผลให๎นักเรียนได๎รับรางวัล
เชิงประจักษ๑ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่  

ในการน าเสนอผลการด าเนินงานโรงเรียนได๎ด าเนินการด๎วยวิธีการที่หลากหลาย คือ การรายงานตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานําน  การประชุมผู๎ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ และการน าเสนอผํานชํองทางตําง 
คือ website  facebook แผํนพับ จุลสาร และการจัดนิทรรศการ  
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22% 

78% 

ยงัไม่เคยรบัการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

10% 

19% 

69% 

2% 

ไม่มีวิทยฐานะ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

   สารสนเทศด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       
 แผนภูมิที ่15 แสดงร๎อยละของครูที่มีวิทฐานะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 16 แสดงร๎อยละของครูที่เข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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4% 

96% 

ยงัไม่เคยรบัการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

 
แผนภูมิที่ 17  แสดงร๎อยละของครูที่เข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเอง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 40  แสดงรางวัล/ผลงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ที ่ รายการ รางวัล หน่วยงานที่จัด 
1 ผํานการประเมินเป็นโรงเรียนในโครงการ

ยกระดับคุณภาพสูํมาตรฐานสากลที่ได๎รับ
รางวัลคุณภาพแหํงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (OBECQA)  
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 

(OBECQA) 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 รางวัลโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ า 
ปีงบประมาณ 2564  

โรงเรียนต๎นแบบ
ลูกเสือ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 โรงเรียนได๎รับรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564  

ระดับทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษานําน 

4 โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จและมีความโดดเดํน
ด๎านการจัดการเรียนรู๎ Active Learning 
รํวมกับภาคีเครือขําย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564  (ได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ Active Learning 
รํวมกับภาคีเครือขําย) 

ชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานําน 
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3.  เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ  
  -  เอกสารและข๎อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  -  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  -  แบบสอบถาม  
     2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนสํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  -  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการการศึกษาของโรงเรียน 
  -  แบบบันทึกการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  
  -  แบบการประเมิน SDQ  
  -  ผลการประเมินการนิเทศการสอน 2 
  -  ค าสั่ง/แบบรายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  
  -  สถิติการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
  -  เอกสารข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง   
             พ.ศ. 2561  
  -  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 
  -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  -  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  -  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
  -  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
  -  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  -  แผนสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ งานกิจกรรมทุกฝ่าย 
  -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  -  บันทึกการประชุมกับเครือขํายผู๎ปกครอง 2 
  -  แบบบันทึกการสัมภาษณ๑  
   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 
  -  รายงานการด าเนินงานแผนงานโครงการด๎านวิชาการ 
  -  เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  
     -  แผนการจัดการเรียนรู๎  
  -  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
     -  รายงานการด าเนินงานโครงการของกลุํมสาระฯ 
     - รายงานการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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    -  รายงานการด าเนินงานกิจกรรมของฝ่ายแนะแนว  
 -   รายงานการด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
  4. พัฒนาครูและบคุลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
  -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการด๎านพัฒนาครู บุคลากร  
  -  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -  สถิติการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
  - รายงานการเข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
  -  บันทึกการประชุมกลุํมสาระฯ การประชุมหัวหน๎าระดับชั้น และการประชุมครูในแตํละระดับชั้น 
   -  แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) /ว PA 
  -  บันทึกข๎อตกลงการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (MOU) 
   -  ส าเนาเกียรติบัตร 
  -  สรุปการจัดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) ของครูและผลที่เกิดข้ึนจาก PLC 
  -  วิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ของครูรายบุคคล 
  5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
  -  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     -  สารสนเทศของโรงเรียน ด๎านอาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ สื่อ อุปกรณ๑ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
            ตําง ๆ 
   -  แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพจริง  
   -  แบบบันทึกการสัมภาษณ๑ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง  
    -  รายงานการปฏิบัติงานซํอมบ ารุงของฝ่ายอาคารสถานที่  
    -  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตํอสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
             การสอน      
      - แบบประเมินแหลํงเรียนรู๎  
      - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   -  ข๎อมูลสารสนเทศทุกด๎าน  
       -  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
  -  แบบบันทึกการสัมภาษณ๑คณะกรรมการบริหารภายใน /หัวหน๎าระดับ/กลุํมงาน/กลุํมสาระ  
  -  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  -  รายงานการด าเนินงานโครงการซํอมบ ารงุคอมพิวเตอร๑  
   - รายงานการด าเนินงานโครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร๑เพ่ือใช๎ในการเรียนการสอน 
   -  ผลงานและชิ้นงานนักเรียน 
  -  รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการ/กิจกรรมสารสนเทศ, ประชาสัมพันธ๑โรงเรียน 
       -  ระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ DMC, SGS Obec, e-GP, Web page และ Website โรงเรียน  
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  -ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานสารสนเทศโรงเรียน 
-ระบบอินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) จาก CAT Corporate Service 
-รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ในชํวงสภาวะการระบาดของโรค Covid-19  

 
4. จุดเด่น  
   1. โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม 
ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายในการก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และเป้าประสงค๑ของโรงเรียน  
  2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎เรียน และชุมชน  
        3. มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเกิดคุณภาพ
ตาม มาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอยําง 
ตํอเนื่อง 
       4. จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การสร๎างความเข๎มแข็ง ความสามัคคี และความรัก องค๑กรในการปฏิบัติงานอยํางจริงใจและตํอเนื่อง
ของบุคลากรภายในโรงเรียน  
  2. แนวทางความเป็นเลิศของครูในการปฏิบัติงานที่เป็น วัฒนธรรมองค๑กร  
  3. การมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให๎
เข๎มแข็ง และมีคุณภาพของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรเพ่ือใช๎ในการ พัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
6. ข้อเสนอแนะ (เพื่อรักษามาตรฐาน หรือปรับปรุง แก้ไขจุดที่ควรพัฒนาในข้อ 5) 
  1. กระตุ๎นให๎ครูและบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักในการรํวมกันพัฒนาสถานศึกษา สร๎างความ
เข๎มแข็ง ความสามัคคี และความรักศรัทธาในองค๑กร การสร๎างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอยํางจริงใจ
และตํอเนื่อง  
  2. สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูและบุคลากร ได๎น าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง ของโรงเรียนมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให๎เป็นวัฒนธรรมขององค๑กร 
   3. สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ เข๎มแข็ง  
โดยการเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  
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  4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ทันสมัย เอ้ือตํอการ จัดการเรียนรู๎   
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน๑ ซํอมแซม
ห๎องเรียน และแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎นําอยูํ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง        
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) ผู๎เรียนได๎รับการฝึกทักษะทางวิชาการ ความสามารถ
พิเศษตําง ๆ ตามความถนัด กล๎าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค๑ความรู๎น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ โดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้ 

1. ครูวิเคราะห๑ผู๎เรียนรายบุคคล (ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล) ศึกษาวิเคราะห๑หลักสูตร วิเคราะห๑ตัวชี้วัด 
จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดโครงการสอน เนื้อหาที่จะสอนให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน ก าหนดจุดประสงค๑การ
เรียนรู๎ ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ (น าข๎อมูลรายบุคคลมาใช๎ ก าหนดสื่อ/แหลํงเรียนรู๎  วิธีการ/เครื่องมือวัดและ  
ประเมินผลการเรียนรู๎) จัดท าแผนการเรียนรู๎จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎ด๎วยวิธีการปฏบิัติโดยจัดสร๎าง/
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม  
    2. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 
มุํงเน๎นกระบวนการคิดสูํการปฏิบัติจริงและประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ โดยจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา 
โครงงาน ฯลฯ วัดประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย ได๎แกํแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนแบบวัดเจตคติ แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบ สัมภาษณ๑ แบบ
ประเมินคํา หรือแบบบันทึกพฤติกรรม  ใช๎ผลการวัดและประเมินการเรียนรู๎ปรับปรุงระหวํางเรียน ตัดสินเมื่อ
จบหนํวยฯ/รายวิชา และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู๎หลังการใช๎แผนฯ และสรุปเมื่อจบรายวิชา ปัญหา/
อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง แก๎ไข หรือให๎เกิดการพัฒนาในการจัดการเรียนรู๎ในครั้งตํอไป 

3. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูแบบกัลยาณมิตรเป็นประจ าทุกภาคเรียน  และน า      
ผลการนิเทศมาสะท๎อนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู  

4. น าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ในปี ตํอไป 
ในด๎านการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ โรงเรียนสนับสนุนให๎ครู

ทุกกลุํมสาระมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายโดยใช๎กระบวนการ PDCA 
ดังตํอไปนี้  
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1. แตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการจัดสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํ งเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอ     
การเรียนรู๎  

2. จัดอบรมการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สํงเสริมครูเข๎ารับการอบรม สร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการสอน  

 3. จัดท าทะเบียนสื่อและทะเบียนการใช๎สื่อเทคโนโลยีและประเมินผลการใช๎สื่อ  
 4. ขับเคลื่อนให๎ครูเข๎ากระบวนการกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) แลกเปลี่ยน

เรียนรู๎เพื่อสร๎างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน น าข๎อมูลมารายงานผลเพื่อพัฒนาสื่อตํอไป  
ในด๎านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู๎สอนมี

การบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ๑เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถ
เรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข โดยใช๎ กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้ 

 1. วิเคราะห๑กลยุทธ๑ พันธกิจ เป้าประสงค๑และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก วางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

2. โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกพัฒนาด๎านวิชาการใน     
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ โดยโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  

3. โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทั้ง 3 ด๎านวิชาการ ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
และด๎านความสามารถ  

4. น าข๎อมูลจากการด าเนินการและผลการประเมินมารายงานเพ่ือน ามาใช๎พัฒนาการท างานตํอไป 
ในด๎านการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนมีระบบ

ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ ใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎  โดยใช๎กระบวนการ PDCA 
ดังตํอไปนี้  

1. ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องแล๎ว
ตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลให๎มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดทุกรายวิชา และ
สอดคล๎องกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) จ านวน 5 รายวิชา  

2.มีคณะกรรมการวัดและประเมินผลคัดเลือกและจัดท าข๎อสอบที่เป็นเครื่องมือและวิธีการ ประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนมาใช๎ในการประเมินผลการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม และ
ก ากับติดตามผลการใช๎เครื่องมือ  

3.ประเมินผลและตรวจสอบการใช๎เครื่องมือในการประเมินผู๎เรียน  
4. น าผลที่ได๎มาใช๎พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยการปรับปรุงการจัดการเรียน  การสอน

พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อน าไปใช๎พัฒนาตนเอง 
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1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
ในด๎านการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

โรงเรียนสนับสนุนให๎ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อน าไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ PDCA ดังตํอไปนี้  

1. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน          
และแนวทางการท ากิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  

2. ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทิน และกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC)   
3.  สรุปประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน กิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  (PLC) 

เสนอผู๎บริหารตามล าดับขั้นตอน  
4. น าข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศชี้แจงจุดเดํนและจุดที่ต๎องพัฒนามาชี้แจงครูใน กลุํมสาระ 

และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 

2. ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดังตํอไปนี้ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

   1. ครูและบุคลากรร๎อยละ 95.74  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

   2. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูมีคําเฉลี่ยร๎อยละ 92.53 

   3. ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูมีคําเฉลี่ยร๎อยละ 91.48 

   4.. ครูและบุคลากรร๎อยละ 95.74 มีโครงการสอนตามแผนการสอน เพื่อเป็นแนวทางการเก็บ คะแนน 

การสอบกลางภาค และการสอบปลาย 

   5. ครูมีเทคนิคหรือรูปแบบการสอนดังนี้ 

 -  สร๎างองค๑ความรู๎  -  ใช๎เทคโนโลย ี  -  การสร๎างแบบปฏิบัติการ/ การทดลอง  

-  การท าโครงงาน  -  ชุดการสอน   -  แบบฝึก  

-  การสาธิต/ฝึกปฏิบัติ  -  ชุดกิจกรรม/เกมส๑  - Active Learning  

- สะเต็มศึกษา   -  IS 

   6. ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน      

ร๎อยละ 97.18 

   7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวําคําเป้าหมายทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  

   8. นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ร๎อยละ 100 

   9. นักเรียนส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร๎อยละ 99.13 
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  10. นักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยชั้นน ามีแนวโน๎มสูงขึ้น  

  11. นักเรียนสามารถใช๎คอมพิวเตอร๑ในการเรียนออนไลน๑ชํวงสถานการณ๑แพรํระบาด Covid – 19  

และยังสามารถผลิตงานอยํางสร๎างสรรค๑ และรู๎เทําทันสื่อ 

          2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        1.ครูทุกคนบนัทึกรายงานผลการใช๎และการผลิตสื่อการเรียนรู๎ รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information  technology : DLIT) รายงานการจัดการเรียน
การสอนออนไลน๑ภายใต๎สถานการณ๑แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา (โควิด 19)  

            2.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท๎องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยแหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญใน
โรงเรียน ได๎แกํ ห๎องสมุดโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร๑  แปลงเกษตรอินทรีย๑ โรงเรียนธนาคาร แหลํงเรียนรู๎
ภายนอกในท๎องถิ่นที่ส าคัญได๎แกํ สวนบัวแก๎ว  ศาลเจ๎าพํอพญาไมย ห๎องประสมุดประชาชนอ าเภอเชียงกลาง 
แสงทองรีสอร๑ท  

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
จากการด าเนินการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สํงผลตํอนักเรียน ดังนี้  
     1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนท าให๎ผลการเรียนดีขึ้น  
     2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
     3. นักเรียนมีความสามารถหลากหลายทั้งด๎านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
     4. นักเรียนมีความสุขในการแสวงหาความรู๎ตามความสนใจ  
     5. นักเรียนมีทักษะหลากหลายสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1. เครื่องมือและวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนมาใช๎ 

ในการประเมินผลการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม   

-ร๎อยละ 95.74 ของเครื่องมือวัดและประเมินผลของทุกรายวิชาสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

ตามหลักสูตร  

- ร๎อยละ 95.74 ของเครื่องมือวัดและประเมินผลของ 5 วิชาหลัก สอดคล๎องกับ Test Blueprint ของ

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  

2. นักเรียนทราบจุดมุํงหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน น าข๎อมูลย๎อนกลับมาพัฒนาหรือ

ปรับปรุงแก๎ไขการเรียนรู๎และมีผลการเรียนที่ผํานเกณฑ๑ตามที่ก าหนด 

 3. ครูวัดและประเมินผลอยํางเป็นระบบ โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ น าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยน  

สื่อการสอน  
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96% 

4% 

ยงัไม่เคยรบัการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

4. ได๎เครื่องมือวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย เชํน การจดบันทึก แบบสัมภาษณ๑ แบบสอบถาม  

สังคมมิติ เป็นต๎น ที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัด 

5. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   1. ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการนิเทศการเรียนการสอน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
   2. ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัด 

การ เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกัน 
   3. มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีการศึกษาจ านวน 6 ครั้ง  
    4. มีการประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 

 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง  

    5. ครูร๎อยละ 93.34  มีวิจัยในชั้นเรียนด๎านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ หรือพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

       แผนภูมิที่ 18 แสดงร๎อยละของครูที่ได๎รับการนิเทศ 
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ภาษาไทย, 100% 

คณิตศาสตร,์ 86% 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี, 100% 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 100% สุขศึกษาและพลศึกษา, 

100% 

ศิลปะ, 100% 

ภาษาต่างประเทศ, 
88% 

การงานอาชีพ, 100% 

แนะแนว, 100% 

ร้อยละของครูที่ท าวิจัยชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 /2564 

ตารางท่ี 41 ข๎อมูลบุคลากรครู จัดท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จ านวน

ครู 

จ านวนครู      
ที่ส่งงานวิจัย 

(ภาคเรียนที่ 1) 
ร้อยละ 

จ านวนครู       
ที่ส่งงานวิจัย 
 (ภาคเรียนที่ 

2) 

 
ร้อยละ 

เฉลี่ย 
2 ภาคเรียน 
(ร้อยละ) 

ภาษาไทย  4 4 100.00  4 100 100.00  

คณิตศาสตร๑  7 6  85.71 4 57.14  71.43 

วิทยาศาสตร๑และ  
เทคโนโลยี 

 
11 

 
11 

 
100.00 

 
11 

 
100.00 

 
100.00 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
5 

 
5 

 
100.00  

 
4 

 
80.00 

  
90.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 100.00  2 100.00 100.00  

ศิลปะ 3 3 100.00  3 100.00 100.00  

การงานอาชีพ 4 4 100.00  4 100.00 100.00  

ภาษาตํางประเทศ 8 7 87.50  8 100.00 93.75  

แนะแนว 1 1 100.00  1 100.00 100.00  

รวม 45 43 95.57  41 91.11 93.34 

 
      แผนภูมิที่ 19 แสดงร๎อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย, 100% 

คณิตศาสตร,์ 57% 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี, 100% 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 80% 

สุขศึกษาและ        
พลศึกษา, 100% 

ศิลปะ, 100% 

ภาษาต่างประเทศ, 
100% 

การงานอาชีพ, 100% 

แนะแนว, 100% 

ร้อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2564 

ภาษาไทย, 100% 

คณิตศาสตร,์ 71% 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี, 100% 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 90% 

สุขศึกษาและพลศึกษา
, 100% 

ศิลปะ, 100% 

ภาษาต่างประเทศ, 
94% 

การงานอาชีพ, 100% 

แนะแนว, 100% 

ร้อยละของครูที่ท าวิจัยชั้นเรียน 
ปีการศึกษา2564 

    แผนภูมิที่ 20 แสดงร๎อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   แผนภูมิที่ 21 แสดงร๎อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564  
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ตารางท่ี 42 แสดงรางวัล/ผลงานผู๎บริหาร และครูเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 
                ผู๎เรียนเป็นส าคญั 
 

ผลงานของ ชื่อผลงาน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา 
 

(นายกมล สุทธาวาส) 
-ครูดีศรี สพม.นําน ประเภทผู๎อ านวยการสถานศึกษา ต าแหนํงผู๎อ านวยการ 
โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  (10 ก.พ. 2565) 

รองผอ.รร. 
 

(นายศราวุธ ธรรมวงศ๑) 
-ครูดีศรี สพม.นําน ประเภทผู๎บริหารสถานศึกษา ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการ 
โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  (10 ก.พ. 2565) 

คร ู นางดาราลักษณ๑ อินปา 
-ครูดีศรี สพม.นําน ประเภทครูผู๎สอน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
(10 ก.พ. 2565) 
นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 
-ครูดีศรี สพม.นําน ประเภทครูผู๎สอน กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
(10 ก.พ. 2565) 
นายบุตราลักษณ  สืบบุตร 
-รางวัลครู-อาจารย๑ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น รองชนะเลิศ 
 อันดับ 1 ระดับจังหวัด 
นายอิทธิพล จิตอารี 
-รางวัลครู-อาจารย๑ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น รองชนะเลิศ 
 อันดับ 1 ระดับจังหวัด 
นางสาวรุํงทิวา กาศมณี 
-รางวัลครู-อาจารย๑ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทคลิปวีดีโอสั้น รองชนะเลิศ  
อันดับ1 ระดับจังหวัด 
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3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 
  -  แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุํมวิชาการ  
  -  แผนการจัดการเรียนรู๎  
 -   รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุํมบริหารวิชาการและกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  -   ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน  
 -   ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎  
 -   รายงานและสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
  -   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 -   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ฯ ปีการศึกษา 2564 
2) การใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 -   แผนการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
    -   บันทึกกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  
   -  รายงานการประชุมกลุํมสาระ  
 -   ทะเบียนสื่อและทะเบียนการใช๎สื่อ  
 -   แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 -   รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุํมบริหารวิชาการและกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 -   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ฯ ปีการศึกษา 2564 
  -   รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกลุํมสาระการเรียนรู๎  
     -  รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน 
  -  รายงานผลการด าเนินโครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
  -  รายงานผลการด าเนินโครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ฯ ปีการศึกษา 2564 
  -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  -  ระเบียบการวัดและประเมินผล  
     -  ปฏิทินงานวัดและประเมินผล  
  -  เครื่องมือวัดผลและประเมิน ผลการเรียนรู๎แตํละรายวิชา  
    -   แผนการจัดการเรียนรู๎  
    -   บันทึกหลังการสอนท๎ายแผนการจัดการเรียนรู๎ 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 -   ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
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    -   รายงานสรุปการนิเทศการเรียนการสอน  
    -   สรุปรายงานกิจกรรมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC )  
     -  รายงานการประชุมประจ าเดือน/ ประชุมฝ่าย/ ประชุมกลุํมสาระ  
     -  รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
4. จุดเด่น  
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีความรู๎ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและ       
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา สอดคล๎องและเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุํงพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถของนักเรียนอยํางเต็มตามศักยภาพ  
 2. โรงเรียนได๎ก าหนดให๎ครูทุกคนวิเคราะห๑หลักสูตร วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ วิเคราะห๑กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สัมพันธ๑กับมาตรฐานตัวชี้วัด 
ตลอดจน ออกแบบการวัดผล และประเมินผลที่สัมพันธ๑กับกิจกรรมการเรียนรู๎ มาตรฐาน และตัวชี้วัด และ    
เน๎นกระบวนการผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เชํน ใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎  
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดบรรยากาศให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
    4. โรงเรียนมีเครือขํายผู๎ปกครอง ครูและชุมชนองค๑กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได๎เข๎ามามีสํวนรํวม 
และให๎ความรํวมมือสนับสนุนสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) อยําง
ตํอเนื่อง ปรับการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการสอนให๎นักเรียนมี ทักษะที่ส าคัญเทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
         2. สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR  
 
6. ข้อเสนอแนะ (เพื่อรักษามาตรฐาน หรือปรับปรุง แก้ไขจุดที่ควรพัฒนาในข้อ 5) 
  1. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎มีความสอดคล๎องกับบริบทของ 
สถานศึกษาและความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน  
  2. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ในการใช๎และผลิตสื่อที่ทันสมัยอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ  
  3. สํงเสริมให๎ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าใช๎ได๎จริงและชํวยให๎นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึน้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต๎องน าไป
วิเคราะห๑  สังเคราะห๑ สรุป เป็นการสะท๎อนภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อีกทั้งการน าผลจากการประเมินตนเองไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษาตํอไป  ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุป
ภาพรวมผลการประเมินตนเอง จุดเดํน  จุดที่ควรพัฒนาของแตํละมาตรฐาน พร๎อมทั้งก าหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
1. สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเชียงกลาง 
“ประชาพัฒนา”  สรุปผลการประเมินตนเอง  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.เป็นเลิศวิชาการ นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยําง     
รอบด๎าน มีความรู๎ความสามารถทั้งด๎านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด๎านเทคโนโลยี 
พัฒนาตนเองได๎ เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู๎ ท าให๎     
ผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
 (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยสูงกวํา
คําเฉลี่ยระดับประเทศ  
2.นักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น  โดย
นักเรียนโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในระบบตํางๆ  เชํน จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. การพัฒนาทักษะการแก๎ปัญหาตามสถานการณ๑ โดย
การใช๎ STEM มาใช๎ในการ จัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
เพ่ือสร๎างให๎ ผู๎เรียนสามารถแก๎ไขปัญหาในชีวิตจริงได๎ 
และ เตรียมความพร๎อมในการเรียนเรียนศตวรรษที่ 21 
และ Thailand 4.0  
 2. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัด
โครงการยกระดับคะแนน O-NET ให๎สูงกวําระดับ 
ประเทศในทุกรายวิชา   
3. สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 (O-NET) ซึ่งบางรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ต่ ากวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ 



 
 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา (ตํอ) 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร ลาดกระบัง ฯลฯ 
3.ล้ าหน๎าทางความคิด นักเรียนมีผลงานที่เกิดจาก   
การคิดวิเคราะห๑ และสามารถน าเสนอผลงานที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สามารถคิดแก๎ปัญหา   
อยํางมีเหตุผล และสามารถวางแผนในการท างาน    
ได๎อยํางเป็นระบบ 
4.ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค๑ นักเรียนจัดท าโครงงาน 
ชิ้นงาน ผลงาน ที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ มี  
ผลงานเป็นที่ปรากฏในระดับตํางๆ และนักเรียน
สามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และออกแบบงาน
อยํางสร๎างสรรค๑ 
5.รํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก นักเรียนมีความ
ตระหนักในข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสถานการณ๑โลก     
มีความเข๎าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มี
ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู๎ในประเด็นเก่ียวกับโลก
ศึกษา วิเคราะห๑สถานการณ๑โลกและน ามาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตได๎อยํางรู๎   
เทําทัน มีผลงานโครงงานที่เป็นสาธารณประโยชน๑
สามารถชํวยเหลือและพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํยิ่งข้ึน 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาการบริหารและจัด
การศึกษาอยํางเป็นระบบ โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม 
ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายในการก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
และเป้าประสงค๑ของโรงเรียน  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การสร๎างความเข๎มแข็ง ความสามัคคี และความรัก 
องค๑กรในการปฏิบัติงานอยํางจริงใจและตํอเนื่องของ 
บุคลากรภายในโรงเรียน  
2. แนวทางความเป็นเลิศของครูในการปฏิบัติงานที่เป็น 
วัฒนธรรมองค๑กร  
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2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา (ตํอ) 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียน และชุมชน  
3. มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร เพื่อจัด
กระบวนการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเกิดคุณภาพตาม 
มาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอยําง 
ตํอเนื่อง 
4. จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นพื้นฐาน 
ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 

3. การมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ 
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให๎เข๎มแข็ง 
และมีคุณภาพของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรเพ่ือใช๎ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอ     
การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มี
ความรู๎ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อ
การสอน สร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยี
เพ่ือ การศึกษา สอดคล๎องและเหมาะสมกับความ
ต๎องการของผู๎เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุํง
พัฒนาความรู๎ ความสามารถของนักเรียนอยําง     
เต็มตามศักยภาพ  
2. โรงเรียนได๎ก าหนดให๎ครูทุกคนวิเคราะห๑หลักสูตร 
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ 
วิเคราะห๑กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สัมพันธ๑กับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด ตลอดจน ออกแบบการวัดผล และประเมินผล
ที่สัมพันธ๑กับกิจกรรมการเรียนรู๎ มาตรฐาน และ  
ตัวชี้วัด และกระบวนการเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน    
การ สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) อยํางตํอเนื่อง 
ปรับการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการสอนให๎นักเรียน     
มี ทักษะที่ส าคัญเทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ     
ที่ 21 
2. สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ 
CEFR  
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2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา (ตํอ)  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
เชํน ใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลํง เรียนรู๎ที่เอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ จัดบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  
 4. โรงเรียนมีเครือขํายผู๎ปกครอง ครู และชุมชน องค๑กร
อ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได๎เข๎ามามี  สํวนรํวม 
และให๎ความรํวมมือสนับสนุนสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ให๎ครบสมบูรณ๑ 
 
 

  

 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเดํน จุดพัฒนา ดังกลําวข๎างต๎น  
โรงเรียนจึงได๎น าข๎อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช๎ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูง
หรือประสบความส าเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพที่ยังไมํบรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้   
  3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
        ในปีการศึกษา 2565  ดังนี้  
    แผนปฏิบัติการที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายของคุณภาพ 
                             การศึกษาและความต๎องการของนักเรียน เชํน โครงการห๎องเรียนพิเศษ  
    แผนปฏิบัติการที่ 2  สํงเสริมให๎ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุํมสาระ 
                             การเรียนรู๎และผลการประเมินระดับชาติ 
    แผนปฏิบัติการที่ 3  สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถโดยการเข๎ารํวมการแขํงขันใน 
                            ระดับตําง ๆ  
    แผนปฏิบัติการที่ 4  เสริมทักษะและการเรียนรู๎ของนักเรียนด๎วยเทคนิคการสอนในรูปแบบเชิงรุก 
                             (Active Learning) ที ่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรักการเรียนรู๎ และสามารถค๎นหาองค๑ความรู๎ 
                             ด๎วยตนเองมากข้ึน 
    แผนปฏิบัติการที่ 5  สํงเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนรอบด๎านตามหลักทฤษฏีพหุปัญญา 
  แผนปฏิบัติการที่ 6  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ภายใต๎สถานการณ๑การแพรํระบาด  
                             Covid-19 
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 3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพหรือให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565  ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1    พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให๎เกิดความตระหนักในการรํวมกันพัฒนาสถานศึกษา  
                               สร๎างความเข๎มแข็ง ความสามัคคี และความรักศรัทธาในองค๑กร การสร๎างขวัญและ 
                               ก าลังใจในการปฏิบัติงานอยํางจริงใจและตํอเนื่อง  
 แผนปฏิบัติการที่ 2     สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูและบุคลากร ได๎น าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง ของ 
                               โรงเรียนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให๎เป็นวัฒนธรรมขององค๑กร 
 แผนปฏิบัติการที่ 3     สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                                ใหเ๎ข๎มแข็ง  
 แผนปฏิบัติการที่ 4     พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ทันสมัย เอ้ือตํอการ  
                               จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
  แผนปฏิบัติการที่ 5     จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน๑ ซํอมแซมห๎องเรียน  
                                และแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎นําอยูํ 
 แผนปฏิบัติการที่ 6     จัดกิจกรรมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎ครูและบุคลากร  
 
 3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ
หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565  ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1     ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎มีความสอดคล๎องกับบริบทของ  
                               สถานศึกษาและความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน  
 แผนปฏิบัติการที่ 2     สํงเสรมิและพัฒนาครูให๎มีความรู๎ในการใช๎และผลิตสื่อที่ทันสมัยอยํางตํอเนื่องและ 
                               สม่ าเสมอ  
 แผนปฏิบัติการที่ 3     สํงเสรมิให๎ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าใช๎ได๎จริงและชํวยให๎ 
                               นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติการที่ 4    สํงเสรมิ สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนใช๎ศูนย๑การ 
                               เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
                               เปน็แหลํงเรียนรู๎                                   
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4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการ แนวทางการพิจารณา ระดับ 
ความพร้อม 

ด้านกายภาพ 
 1) การจัดห๎องเรียน 

ตํอ ระดับชั้น 
      มีการจัดห๎องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
      มีการจัดห๎องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น 
       มีการจัดห๎องเรียน แบบคละชั้นมากกวํา 2 ระดับชั้น 
 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

2) ห๎องปฏิบัติการ/ 
ห๎องพิเศษ/ 
แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 

      มีห๎องปฏิบัติการ/ห๎องพิเศษ/แหลํงเรียนรู๎เพียงพอ 
 และพร๎อมใช๎งาน 

      มีห๎องปฏิบัติการ/ห๎องพิเศษ/แหลํงเรียนรู๎เพียงพอ 
 แตํไมํพร๎อมใช๎งาน หรือมีไมํเพียงพอแตํพร๎อมใช๎งาน 

      มีห๎องปฏิบัติการ/ห๎องพิเศษ/แหลํงเรียนรู๎ไมํเพียงพอ  
 และไมํพร๎อมใช๎งาน 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

 3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

       มีสื่อเทคโนโลยีลํงเสริมการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  
 และครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

       มีสื่อเทคโนโลยีสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  
 แตํไมํครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

      มีสื่อเทคโนโลยีสํงเสริมการเรียนรู๎ไมํหลากหลาย  
 และไมํครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

ด้านบุคลากร 
 1) ผู๎บริหารสถานศึกษา        มีผู๎อ านวยการสถานศึกษา 

       มีผู๎รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
       ไมํมีผู๎อ านวยการ/ผู๎รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการ    
        สถานศึกษา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

 2) จ านวนครู         มีจ านวนครูครบทุกระดับขั้น และทุกรายวิชา 
        มีจ านวนครูครบทุกระดับขั้นแตํไมํครบทุกรายวิชา  

  หรือมีครูไมํครบทุกระดับขั้นแตํครบทุกรายวิชา 
       มีจ านวนครูไมํครบทุกระดับขั้น และไมํครบทุกรายวิชา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

 3) จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ย 
การพัฒนาตนเอง 
ของครูระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานท้ังหมด 
ในปีการศึกษาทีผ่ํานมา 

       มีชัว่โมงเฉลี่ยตั้งแตํ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไป  
       ชั่วโมงเฉลี่ยระหวําง ๑๐ - ๑๙ ชัว่โมง 
        มีชั่วโมงเฉลี่ยน๎อยกวํา ๑๐ ชั่วโมง 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 
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รายการ แนวทางการพิจารณา ระดับ 
ความพร้อม 

4) จ านวนชั่วโมงเฉลี่ย 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
PLC ของครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้งหมดในปีการศึกษา 
ที่ผํานมา 

       มีชัว่โมงเฉลี่ยตั้งแตํ 50 ชั่วโมงข้ึนไป  
       มีชัว่โมงเฉลี่ยระหวําง 25-49 ชั่วโมง  
       มีชัว่โมงเฉลี่ยน๎อยกวํา 25 ชั่วโมง 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

5) บุคลากรสนับสนุน        มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ 
       มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ 
       ไมํมีบุคลากรสนับสนุน 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

6) การสร๎างความรู๎  
ความเข๎าใจของ 
ครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ในปีการศึกษาที่ผํานมา 

        มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องการประกัน    
        คุณภาพฯ กับครูทุกคน 
        มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องการประกัน    
       คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
       ไมํมีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องการประกัน 
       คุณภาพฯ 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
 1) การมีสํวนรํวม 

ของผู๎ปกครอง 
         ผู๎ปกครองร๎อยละ 80 ขึ้นไป เข๎ารํวมประชุมหรือกิจกรรม   
         ของสถานศึกษา 
         ผู๎ปกครองร๎อยละ 50-79 เข๎ารํวมประชุมหรือกิจกรรม 

   ของสถานศึกษา 
         ผู๎ปกครองน๎อยกวําร๎อยละ 50 เข๎ารํวมประชุมหรือ    
         กิจกรรมของสถานศึกษา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

 2) การมีสํวนรํวม 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

        คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎ารํวมประชุมกับสถานศึกษา     
        อยํางน๎อย 4 ครั้งตํอปี 
        คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎ารํวมประชุมกับสถานศึกษา  

   2-3 ครั้ง ตํอปี 
         คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎ารํวมประชุมกับสถานศึกษา     
        น๎อยกวํา 2 ครั้งตํอปี 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 
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รายการ แนวทางการพิจารณา ระดับ 
ความพร้อม 

3) การสนับสนุนจาก
หนํวยงาน/องค๑กร 
ที่เก่ียวข๎อง 

        ได๎รับการสนับสนุนเพียงพอและสํงผลตํอการพัฒนา    
        สถานศึกษา 
        ได๎รับการสนับสนุนเพียงพอ แตํไมํสํงผลตํอการพัฒนา 
        สถานศึกษาหรือได๎รับการสนับสนุนไมํเพียงพอ  

   แตํสํงผลตํอการพัฒนาสถานศึกษา 
        ได๎รับการสนับสนุนไมํเพียงพอ และไมํสํงผลตํอการพัฒนา   
        สถานศึกษา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 น๎อย 

รายการ แนวทางการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
สรุประดับความพร้อม 

           มีความพร๎อมอยูํในระดับ มาก 10 รายการ 
                                                                    มีความพร๎อมอยูํในระดับ ปานกลาง 2 รายการ 

                                                                              มีความพร๎อมอยูํในระดับน๎อย.....-.......รายการ 
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ส่วนที่ 4 
ความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา 

  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
บริบทของโรงเรียน  โดยได๎ด าเนินการพัฒนามาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง จนเกิดผลการด าเนินงานที่มีความ
โดดเดํนหรือตามจุดเน๎นของโรงเรียน  เป็นที่ประจักษ๑และได๎รับการยอมรับในวงกว๎าง ได๎รับรางวัลในระดับ
ตํางๆ และสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนมาอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
 

1. จุดเน้นของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                1)  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  มีการพัฒนานักเรียนอยํางรอบด๎าน มีความรู๎
ความสามารถทั้ง  ด๎านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด๎านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได๎
อยํางเต็มศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู๎ เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในศตวรรษที่ 21  สํงให๎ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยสูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย สูงกวําระดับจังหวัด  สังกัด และประเทศ 6 ปีตํอเนื่องกันตั้งแตํปีการศึกษา 
2559-2564 
 

 ตารางท่ี 43  แสดงผลการทดสอบ O-Net วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559-2564 
 

ระดับ/รายวิชาภาษาไทย ม.6 โรงเรียน 
จังหวัด สังกัด 

ประเทศ 
สูงกว่า

ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2559 66.73 54.13 53.09 52.29 +14.44 

ปีการศึกษา 2560 62.37 50.81 50.07 49.25 +13.12 

ปีการศึกษา 2561 61.08 48.92 48.16 47.31 +13.77 

ปีการศึกษา 2562 52.66 42.92 43.02 42.21 +10.45 

ปีการศึกษา 2563 59.56 46.34 45.22 44.36 +15.20 

ปีการศึกษา 2564 56.36 54.09 52.13 51.19 +5.17 

 
   2) การพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ โรงเรียนด าเนินกิจกรรมที่สํงเสริมความผู๎เรียน
ให๎มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะด๎านความเป็นผู๎มีวินัยและจิตอาสา ผําน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนต๎นแบบลูกเสือของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา 2564  และรางวัลระบบดูแลชํวยเหลือ



 
 

นักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  ระดับเหรียญทอง ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานําน  
 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
   โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  มีกระบวนการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ เน๎น 
การปฏิบัติ กิจกรรมตามโครงการตํางๆ ด๎วยขั้นตอน PDCA ผําน กลุํมบริหารงานตํางๆ คือ กลุํมบริหาร
วิชาการ กลุํมบริหารงานบุคคล กลุํมงานแผนงานและงบประมาณ และกลุํมบริหารงานทั่วไป และฝ่ายกิจการ
นักเรียน เน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มี การสื่อสารอยํางทั่วถึง มีคณะกรรมการการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ มีระบบสารสนเทศที่นําเชื่อถือน ามาเป็นแนวในการพัฒนา ปรับปรุง  
ผลการด าเนินงานตํางๆ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง ได๎รับการสนับสนุน และความรํวมมือจากชุมชน
อยํางดีและที่ส าคัญ คือ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา 
(Partnership School Project)  ซ่ึงเป็นแนวคิดการสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต๎
บทบาท  ความรํวมมือระหวํางกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค๑กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุน
ทรัพยากรและ  มีสํวนรํวม ในการบริหารให๎กับสถานศึกษาซึ่งเป็นสํวนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุํงเน๎น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาด๎านตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาและข๎อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ได๎รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  ในการสนับสนุนงบประมาณและให๎ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ใน
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน  

การด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ในฐานะ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership School Project)  ได๎ก าหนดวัตถุประสงค๑ของ
โครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา คือ 

1. เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านสมุนไพรที่ครบวงจร มีผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเพื่อสุขภาวะที่ดี 
2. เป็นแหลํงเรียนรู๎และเสริมสร๎างทักษะด๎านอาชีพให๎กับนักเรียนในอนาคต 
3. เพ่ือให๎นักเรียนมีผลิตภัณฑ๑และอาหารปลอดภัยและมีรายได๎ระหวํางเรียน รวมทั้งสามารถขยาย

ผลตํอชุมชนได๎  
  ทั้งนีป้ระเด็นการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม 

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแผนชุมชน จากการด าเนินกิจกรรมแผนชุมชนกํอให๎เกิดภาพความส าเร็จ    
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ ในเชิงปริมาณ ท าให๎ได๎ประเด็นปัญหา จ านวน 3 ประเด็น ได๎แกํปัญหาด๎าน
สุขภาพ ปัญหาเรื่องน้ า และปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สํวนเชิงคุณภาพ คือ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการ
แก๎ปัญหาด๎านสุขภาพให๎กับชุมชน และชุมชนมีความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ๑ด๎านสมุนไพรของโรงเรียน 

- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  จากการด าเนินกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ๑จาก
สมุนไพรกํอให๎เกิดภาพความส าเร็จเชิงปริมาณคือ นักเรียนได๎เข๎ารํวมการศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ๑จาก
สมุนไพร จ านวน 40 คน โรงเรียนมีห๎องผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร จ านวน 1 ห๎อง และมีผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพร 
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จ านวน 4 ชนิด ได๎แกํ น้ ายาอเนกประสงค๑ น้ ายาบ๎วนปาก  สบูํ และแชมพู ในด๎านความส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ 
นักเรียนมีทักษะด๎านการผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถ
ขยายผลสูํชุมชน และโรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพรบริการให๎กับนักเรียนและชุมชน 

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหาร  จากการด าเนินกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหาร กํอให๎เกิดภาพ
ความส าเร็จเชิงปริมาณ คือ นักเรียนบ๎านพักมีอาหารส าหรับรับประทาน นักเรียนมีรายได๎จากการจ าหนําย
ผลผลิตทางด๎านการเกษตร จ านวน 134 คน และความส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ นักเรียนมีทักษะทางด๎าน
การเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ  ในอนาคตและสามารถขยายผลสูํชุมชน และโรงเรียนมี
แหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตรบริการให๎กับนักเรียนและชุมชน 

 จะเห็นได๎วําการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  สอดคล๎องกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานของโรงเรียน ทั้งในด๎านคํานิยม 
เอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑ วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เป้าประสงค๑ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได๎เน๎นการสร๎างคน  หลํอหลอมเยาวชน
ให๎เป็นคนดีมีทักษะชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และนักเรียนสามารถค๎นพบทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต ทั้งการปลูกผัก การเลีย้งไกํ เลี้ยงปลา การผลิตปุ๋ยจากมลูไส๎เดือน  การปลูกพืชสมุนไพร การเพาะเห็ดนางฟ้า     
การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร   การจ าหนํวยผลิตภัณฑ๑ในหลากหลายชํองทาง  นอกจากนี้ยังเป็นการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือระหวํางบุคคล หนํวยงาน และองค๑กร ท าให๎เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ได๎รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดผ่านกิจกรรม Active Learning บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โรงเรียนด าเนินการสํงเสริมให๎ครทูุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  ท าการวิเคราะห๑หลักสูตร จัดการเรียนรู๎     

เน๎นกระบวนการคิด และให๎ผู๎เรียน ฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ

สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎  ประเมินได๎จากแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกรายวิชา แผนการจัดเรียนรู๎เพื่อ

เสริมสร๎างคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง การถอดบทเรียน  ซึ่งจากผลประเมินจากการนิเทศการสอนพบวําครูทุก

กลุํมสาระการเรียนรู๎จัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด และให๎ผู๎เรียน ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎   

ในชีวิตได๎ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning โดยการสร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎ 

ผํานกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพรํความรู๎ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให๎จัดท าแผนการเรียนรู๎ที่มี

โครงสร๎างองค๑ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสูํการปฏิบัติจริงใน

ห๎องเรียน  

ผลงานเชิงประจักษ๑คือ โรงเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จและมีความโดดเดํนด๎าน
การจัดการเรียนรู๎ Active Learning รํวมกับภาคีเครือขําย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
และได๎รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ Active Learning 

รํวมกับภาคีเครือขําย 
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2. นวัตกรรม (Innovation)  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จ านวน 46  รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม 
ปีท่ีพัฒนา
นวัตกรรม 

ประโยชน์ของ
นวัตกรรม 

1 แบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ
ส าคัญโดยใช๎วิธีการสอนแบบ SQ4R 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชา
พัฒนา" อ าเภอเชียงกลาง จังหวัด
นําน  

นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการอําน
จับใจความส าคัญเพิ่ม
สูงขึ้น 

2 แบบฝึกทักษะการแตํงบทประพันธ๑
ประเภทกาพย๑และโคลง โดยใช๎
ปริศนาผะหมี กลุมํสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชา
พัฒนา”  

นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง 
การแตํงบทประพันธ๑
ประเภทกาพย๑และโคลง 
เพิ่มสูงขึ้น 

3 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

นางชิษณุชา รินฤทธ์ิ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการ
เขียนสะกดค าเพิ่มสูงขึ้น 

4 แบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

นางชิษณุชา รินฤทธ์ิ ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการอําน
จับใจความส าคัญเพิ่ม
สูงขึ้น 

5 ชุดพัฒนาความสามารถการอําน
และการเขียน เพื่อแก๎ปัญหา      
การอํานไมคํลํองเขียนไมํคลํอง   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนที่อํานไมํคลํอง
เขียนไมํคลํองมีจ านวน
ลดลงตามเกณฑ๑ที่ก าหนด 

6 แบบฝึกทักษะการอํานและเขยีนค า
พื้นฐานภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุํมนักเรยีน
อํานและเขียนไมํคลํอง) ปีการศึกษา 
2564  

นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนที่อํานไมํคลํอง
เขียนไมํคลํองมีจ านวน
ลดลงตามเกณฑ๑ที่ก าหนด 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม 
ปีท่ีพฒันา
นวัตกรรม 

ประโยชน์ของ
นวัตกรรม 

7 แบบฝึกทักษะการแตํงโคลงสี่สภุาพ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  โรงเรียนเชียงกลาง "ประชา
พัฒนา" อ าเภอเชียงกลาง จังหวัด
นําน  

นางจุฬารัตน๑ สุทธการ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการแตํง
โคลงสีสุ่ภาพเพิ่มสูงขึ้น 

8 แบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
 

นางสาววิกานดา เสนนันตา ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการอําน
จับใจความส าคัญเพิ่ม
สูงขึ้น 

9 ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ๎รื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัสส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี2 รายวิชา
คณิตศาสตร๑พื้นฐาน3โรงเรียนเชียง
กลาง "ประชาพัฒนา" อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัดนําน  

นางล าแพน   บูรณะชาต ิ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัสเพิ่มสูงขึ้น 

10 แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราสํวน
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
รายวิชาคณติศาสตร๑ โรงเรยีนเชียง
กลาง "ประชาพัฒนา" อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัดนําน  

นางล าแพน   บูรณะชาต ิ ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง
อัตราสํวนเพิ่มสูงขึ้น 

11 แบบฝึกทักษะเรื่อง หลักการนับ
เบื้องต๎น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีน 
เชียงกลาง”ประชาพัฒนา”   
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดนําน  

นางนงลักษณ๑  รักษาพล ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องหลัก 
การนับเบื้องต๎นเพิ่มสูงขึ้น 

12 แบบฝึกทักษะ เรื่อง ดอกเบี้ยและ
มูลคําของเงิน ส าหรับนักเรยีน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน    
เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" อ าเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนําน  

นางนงลักษณ๑  รักษาพล ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง  
ดอกเบี้ยและมลูคําของเงิน 
เพิ่มสูงขึ้น 
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13 แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรสีอง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2        
โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”  

นางอินทิราลักษณ๑  นันไชย   ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรี
สอง เพิ่มสูงขึ้น 

14 แบบฝึกทักษะ  เรื่อง จ านวนจริง   
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางธัญชนก สิริบุญตา ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องจ านวนจริง เพิ่ม
สูงขึ้น 

15 แบบฝึกทักษะคณติศาสตร๑ เรื่อง การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 2 
ขึ้นไป ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษา
ปีท่ี 4 

นางธัญชนก สิริบุญตา 
 

ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการแยกตัว
ประกอบของ    พหุนาม
ดีกรี 2 ข้ึนไป     เพิ่มสูงขึ้น 

16 แบบฝึกทักษะแก๎โจทย๑ปัญหา เรื่อง 
แรงและกฎการเคลื่อนที่ ว31201 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

นายปภังค๑กร เมฆแสน ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ เพิ่มสูงขึ้น 

17 ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยใช๎วัฏจักร
การเรยีนรู๎แบบ 5E เรื่อง การล าเลยีง
น้ าและอาหารของพืช ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางทัศนีย๑  มะโน ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการล าเลยีงน้ า
และอาหารของพืช เพิ่ม
สูงขึ้น 

18 ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยใช๎วัฏจักร
การเรยีนรู๎แบบ 5E  เรื่อง เมฆ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางทัศนีย๑  มะโน ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องเมฆเพิ่มสูงขึ้น 

19 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ๎เรื่อง การ
ล าเลียงของพืช วิชาชีววิทยา 3 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายโพธิบูรพ๑  แก๎วทอง ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการล าเลยีงของ
พืช วิชาชีววิทยา 3  
เพิ่มสูงขึ้น 

20 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ๎เรื่อง แก๏สและ
สมบัติของแก๏ส 

นางสาวมะลิวัลย๑  ไชยโย ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องแก๏สและสมบัติ
ของแก๏สเพิ่มสูงขึ้น 
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21 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง การดลุ
สมการรีดอกซ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

นางสาวมะลิวัลย๑  ไชยโย ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่องการดุลสมการ     
รีดอกซ๑ เพิ่มสูงขึ้น 

22 ชุดกิจกรรม เรื่อง การสืบพันธุ๑ของ
มนุษย๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดนําน   

นางรัญจวน  ค าชนะ ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่องการสืบพันธุ๑
ของมนุษย๑ เพิ่มสูงขึ้น 

23 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหา
ความรู๎ วิชาฟิสิกส๑ 3 ว32203 เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบฮาร๑มอนิกอยํางงําย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางวชิรญาณ๑  มาผิว ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่องการเคลื่อนที่
แบบฮาร๑มอนิกอยํางงํายเพิ่ม
สูงขึ้น 

24 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ วิชาฟิสิกส๑ 4   
ว32204 เรื่อง สนามไฟฟ้า ส าหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”  
อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดนําน 

นางวชิรญาณ๑  มาผิว ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่องสนามไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้น 

25 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง โลก   
และการเปลีย่นแปลง ของนักเรียนช้ัน     
ม.2/2  โรงเรยีนเชียงกลาง "ประชา
พัฒนา” 

นางจันทราณี  วงศ๑จันทร๑ ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มสูงขึ้น 

26 แบบฝึกทักษะ เรื่อง หลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร๑ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  

นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่องหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตร๑ เพิ่ม
สูงขึ้น 

27 แบบฝึกทักษะ เรื่อง พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  

นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่องพัฒนาการ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ เพิ่มสูงขึ้น 

28 ชุดการสอนแบบเน๎นแผนผังความคิด
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

นายอิทธิพล  จิตอาร ี ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนกลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษาฯ 
 เพิ่มสูงขึ้น 
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29 แบบฝึกทักษะการอํานค าศัพท๑
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

นายภราดร  หมื่นโพธิ์ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการอํานค าศัพท๑
ภาษาอังกฤษ เพิ่มสูงขึ้น 

30 แบบฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ 
เรื่องท๎องถิ่นนําน ส าหรับนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

นายภราดร  หมื่นโพธิ์ ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่องการอําน
ภาษาอังกฤษ เรื่องท๎องถิ่น
นําน เพิ่มสูงขึ้น 

31 แบบฝึกทักษะการอํานและการเขยีน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางมณีภัทร๑  รางแดง 
 

ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่องการอํานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ เพิ่ม
สูงขึ้น 

32 แบบฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ 
ด๎วย Phonics ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  

นางมณีภัทร๑  รางแดง ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนเรื่องการอําน
ภาษาอังกฤษ ด๎วย Phonics 
เพิ่มสูงขึ้น 

33 แบบฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ 
ชุด My Favorite Fables ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  

นางสุณัฐชา ยวงค า ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่อง My Favorite 
Fables เพิ่มสูงขึ้น 

34 แบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ  
โดยใช๎นิทานอีสปภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  

นางนภาภรณ๑  พงษ๑พันธ๑ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่อง การอํานจับ
ใจความเพิ่มสูงขึ้น 

35 แบบฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขา๎ใจ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

นางธัญวรัตม๑   กุลวรรณ๑ 
 

ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่อง การอําน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข๎าใจ เพิ่มสูงขึ้น 

36 แบบฝึกทักษะเรื่อง PASSIVE VOICE 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”  
อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดนําน  

นางธัญวรัตม๑   กุลวรรณ๑ 
 

ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนเรื่อง PASSIVE 
VOICE เพิ่มสูงขึ้น 
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37 แบบฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข๎าใจ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564)  

นางศิริพร แก๎วสุวรรณสกุล ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการอํานภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข๎าใจ เพิ่มสูงขึ้น 

38 แบบฝึกทักษะการอํานจับใจความ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2564)
  

นางศิริพร แก๎วสุวรรณสกุล ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องอํานจับใจความ     
เพิ่มสูงขึ้น 

39 แบบฝึกทักษะพัฒนาการอาํนเพื่อ   
จับใจความส าคัญ เรื่อง Nan: Ways 
of Life ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา  ปีท่ี 4 

นายธนกฤต หนักหลํอ ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการอํานจับใจความ
ส าคัญ เพิม่สูงขึ้น 

40 แบบฝึกทักษะการเขียนภาพเหมือนสี
ไม ๎นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดนําน          

นางจินดา ยังศิร ิ ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการเขียนภาพเหมือน 
สีไม๎ เพิ่มสูงขึ้น 

41 แบบฝึกทักษะการเขียนรูปทรง
เรขาคณิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  

นางจินดา  ยังศิร ิ ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนเรื่องการเขียนรูปทรง
เรขาคณิต เพิ่มสูงขึ้น 

42 แบบฝึกทักษะการอํานโน๎ตสากล
เบื้องต๎น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   

นายอรุณ ชราขิต ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องอํานโน๎ตสากลเบื้องต๎น  
เพิ่มสูงขึ้น 

43 ชุดกิจกรรมชํางเชื่อมโลหะด๎วยไฟฟ้า
เบื้องต๎น เรื่องการสาํยลวดเช่ือมสูํ 
การเช่ือมไฟฟ้าอยํางมเีทคนิค ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  

นายอ านาจ จิตอาร ี ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการสํายลวดเช่ือมสูํ 
การเช่ือมไฟฟ้าอยํางมเีทคนิค   
เพิ่มสูงขึ้น 

44 ชุดการสอนวิชาชํางปูน เรื่อง งาน
คอนกรีต เพื่อแก๎ปัญหานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียน      
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  

นายอ านาจ จิตอาร ี ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องงานคอนกรีต เพิ่ม
สูงขึ้น 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม 
ปีท่ีพัฒนา
นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

45 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาสุขศึกษา 
เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ส าหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" 
 

นายณัฐกมล อินท า ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องความปลอดภัยในชีวิต 
เพิ่มสูงขึ้น 

46 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร๎าง
การรู๎จักและเข๎าใจตนเองของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียง
กลาง "ประชาพัฒนา"  

นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร ภาคเรยีนที ่1 
 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการรู๎จักและเข๎าใจ
ตนเองเพิ่มสูงขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 
1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม

ภายในโรงเรียนเชียงกลาง  
“ประชาพัฒนา” จังหวัดนําน 
ด๎วยหลัก  
3RSP 

 ทีมงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป  
(น าโดยนายศราวุธ ธรรมวงศ๑   
รองผู๎อ านวยการโรงเรยีนและคณะ) 

1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล๎อมอยาํงมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.ปริมาณขยะมลูฝอยในโรงเรยีนเชียงกลาง 
“ประชาพัฒนา” ลดลง 
3.นักเรียน ครูและบุคลากร ในโรงเรียน     
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีจิตส านึกใน  
การบริหารจัดการขยะ 
4.โรงเรียนมีผลิตภัณฑ๑จากการแปรรูปขยะ  
เพื่อลดปรมิาณขยะทุกห๎องเรยีน 1 ห๎องเรียน  
1 ผลิตภณัฑ๑ทั้งหมด  21 ห๎องเรียน 
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 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน  25  รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 
1 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร๑ เรื่อง เลขยกก าลัง ท่ีเรียนโดย
ใช๎แบบฝึกทักษะกับวิธีสอนแบบปกติ 
(ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1  
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 

นางศุราลักษณ๑ แก๎วโก 
 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร๑ เรื่อง เลขยกก าลัง      
เพิ่มสูงขึ้น 

2 การใช๎เกมประกอบการสอนเพื่อสร๎าง
ความคิดรวบยอดทางคณติศาสตร๑ เรื่อง 
อสมการ (ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564) 

นางสาวนุศรา สินชู 
 

นักเรียนมีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร๑ เรื่อง อสมการ 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎วย
รูปแบบเชิงรุก (Active learning) โดยใช๎ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎บันได 5 ขั้น เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล บูรณาการ
ตามแนวทางเพาะพันธุ๑ปัญญา วิชา
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent 
Study : IS) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 

นางดาราลักษณ๑  อินปา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎วย
รูปแบบเชิงรุก (Active learning)  
โดยใช๎ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎บันได 5 
ขั้น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล 
บูรณาการตามแนวทางเพาะพันธุ๑
ปัญญา วิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 
(Independent Study : IS) เพิ่ม
สูงขึ้น 

4 ผลการใช๎บทเรียนออนไลน๑ผําน 
 Google Site และแอปพลิเคชัน Padlet 
และ Quizizz ที่มีตํอการจัดการเรยีนรู๎ด๎วย
รูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชา 
การสื่อสารและการน าเสนอ นักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรยีนที ่2 
 ปีการศึกษา 2564) 

นางดาราลักษณ๑  อินปา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ 
เพิ่มสูงขึ้น 

5 ผลการใช๎แอปพลิเคชัน Padlet และ 
Quizizz ที่มีตํอการจัดการเรียนรูด๎๎วย
รูปแบบเชิงรุก (Active learning)  
รายวิชาวิทยาศาสตร๑ 6 นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศึกษา 2564) 

นางดาราลักษณ๑  อินปา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร๑ 6 เพิ่มสูงขึ้น 

6 การศึกษาการใช๎กระบวนการเรียนรู๎ด๎วย
แบบจ าลองอะตอมเป็นฐานในการเรียนเคมี
อินทรีย๑ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 6(ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564) 

นางมลฤดี  เตชะตา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี
อินทรีย๑  เพิ่มสูงขึ้น 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 
7 การศึกษาการใช๎แอพพลิเคชั่น แพทเลท     

เพื่อแก๎ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
วิทยาศาสตร๑ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2564) 

นางมลฤดี  เตชะตา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร๑ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 3 เพิ่ม
สูงขึ้น 

8 การจัดการเรยีนการสอนด๎วยกระบวนการ 
SEEEM บูรณาการวิทยาศาสตร๑ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ IS2  
(ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2564) 

นางมลฤดี  เตชะตา นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การสื่อสารและการน าเสนอ IS2  เพิ่ม
สูงขึ้น 

9 การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยการจดัการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning และใช๎แบบฝึกทักษะแก๎โจทย๑
ปัญหา เรื่อง พลังงานกล ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/1 ในรายวิชาฟิสิกส๑ 2 ว31202       
(ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) 

นายปภังค๑กร  เมฆแสน นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก๎
โจทย๑ปัญหา เรื่อง พลังงานกล  เพิม่สูงขึ้น 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
ชีววิทยา2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 
เรื่อง พันธุศาสตร๑และเทคโนโลยีทาง DNA 
โดยใช๎กระบวนการจัดการเรยีนรู๎แบบรํวมมือ 
(ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2564) 

นายโพธิบูรพ๑  แก๎วทอง นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
พันธุศาสตร๑และเทคโนโลยีทาง DNA   
เพิ่มสูงขึ้น 

11 การจัดการเรยีนรู๎ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช
โดยวิธีแบบสบืเสาะหาความรู๎แบบ 5E ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน    
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง  
(ภาคเรยีนที ่2  ปีการศึกษา 2564) 

นารัญจวน      ค าชนะ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การด ารงชีวิตของพืชเพิ่มสูงขึ้น 

12 การใช๎สื่อการสอนคอมพิวเตอร๑  โปรแกรม 
Power point  เรื่อง ความเข๎มข๎นของ
สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี  2  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
อ าเภอเชียงกลาง  จังหวดันําน  
 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 

นางจันทราณี  วงศ๑จันทร๑ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
ความเข๎มข๎นของสารละลาย เพิม่สงูขึ้น 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

13 
การแก๎ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ า 
ในเรื่องความรู๎เกีย่วกับการเขียนโปรแกรม
เบื้องต๎น (ภาคเรยีนที1่ ปีการศึกษา 2564) 

นายธราภพ  ยานการ 
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น เพิ่มสงูขึ้น 

14 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  เรื่อง การสรา๎ง
เว็บไซต๑ด๎วย CMS ส าหรบันักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนเชียงกลาง 
“ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นําน(ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2564) 

นายธราภพ  ยานการ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การสร๎างเว็บไซต๑ด๎วย CMS เพิ่มสงูขึ้น 

 
 

15 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนเชียงกลาง 
 “ประชาพัฒนา” เรื่องการไมสํํงงาน/การบ๎าน 
(ภาคเรยีนที1่ ปีการศึกษา 2564) 

นางสาวรุํงทิวา กาศมณ ี แก๎ปัญหานักเรียนท่ีไมสํํงงานไดต๎าม
เกณฑ๑ที่ก าหนด 
 
 

16 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช๎ 
liveworksheet  ส าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนเชียงกลาง 
“ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นําน  (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564) 

นางสาวรุํงทิวา กาศมณ ี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีสือ่
นวัตกรรมโดยใช๎ liveworksheet  
ส าหรับใช๎ในกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 
 

17 
ปัจจัยที่ท าให๎ผู๎เรียนขาดมารยาทในการใช๎
เครื่องมือสื่อสารในช้ันเรยีน (ภาคเรียนท่ี 1 
 ปีการศึกษา 2564) 

นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร ทราบปัจจัยและแนวทางการแก๎ปญัหา
ผู๎เรยีนขาดมารยาทในการใช๎เครื่องมือ
สื่อสารในช้ันเรียน 

18 
เจตคติของนักเรียนช้ัน ม.3/2 ที่มีตํอวิชาสังคม
ศึกษา (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564) 

นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร ทราบเจตคติของนักเรียนช้ัน ม.3/2      
ที่มีตํอวิชาสังคมศึกษา 

19 

การพัฒนาการจดัเรยีนการสอนโดยใช๎
นวัตกรรมการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
(Independent Study )เรื่องอาณาจักร
อยุธยาวิชาประวัติศาสตร๑ ช้ันมัธยมศึกษา    
 ปีท่ี 2  (ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564) 

นายทวีศักดิ์  สมศักดิ ์ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
อาณาจักรอยุธยาวิชาประวตัิศาสตร๑เพิ่ม
สูงขึ้น 
 
 

20 

กา    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ปีท่ี 4 ด๎วยวิธีการสอบยํอยทุกสัปดาห๑กับวิธี  
จบ  ทดสอบเมื่อจบหนํวยการเรียน 
     (ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นางกรรณิการ๑   ตามัย นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
รายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

21 

ผลการใช๎แอปพลิเคชั่น Quizizz ที่มีตํอการจัด 
การเรยีนรู๎ด๎วยรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564) 

นางสุณัฐชา ยวงค า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4    
เพิ่มสูงขึ้น 

22 

การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท๑ภาษาจีน โดย   
การใช๎กิจกรรมในรปูแบบของเกม ส าหรับนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรยีนเชียงกลาง      
“ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดนําน 
(ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2564) 

นางพรมราตรี  สุทธิแสน นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง การจ าค าศัพท๑ภาษาจีน  
เพิ่มสูงขึ้น 
 
 

23 

การพัฒนาทักษะการอํานออกเสียงตัวอักษรจีน
โดยใช๎สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑  (E-Book) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียน
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ าเภอเชียงกลาง     
จังหวัดนําน (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564) 

นางพรมราตรี  สุทธิแสน นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การอํานออกเสียงตัวอักษรจนี
เพิ่มสูงขึ้น 
 
 

24 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพลงหญิงไทย
ใจงามโดยใช๎วิธีการสอนแบบเพื่อนชํวยเพื่อน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  โรงเรียนเชียงกลาง”
ประชาพัฒนา”(ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2564) 

นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง เพลงหญิงไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 
 

25 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพลงงามแสง
เดือน (Ngam Sang Duan) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โดยวิธีการสอนแบบเพื่อน
ชํวยเพื่อน  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
(ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2564) 

นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง เพลงงามแสงเดือน (Ngam 
Sang Duan) เพิ่มสูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95



 
 

3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  
      1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice) คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเชิงรุก(Active 
learning) โดยใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการสากลบูรณาการตามแนวทาง
เพาะพันธุ์ปัญญา วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS)  ด าเนินการพัฒนาโดย 
ครูดาราลักษณ๑ อินปา  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี   รายละเอียดดังนี้  
         1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ   

  สังคมออนไลน๑ปัจจุบันมีกลุํมตํอต๎านวิชา IS แหํงประเทศไทย มีค าถามหลายประเด็น เชํน วิชานี้
เหมาะสมกับผู๎เรียนไทยจริงหรือ วิชานี้มีประโยชน๑จริงหรือ ท าไมผู๎เรียนกลุํมนี้จึงไมํเห็นด๎วยกับวิชานี้  เป็นวิชา
ที่ผู๎ใหญํคิดวําผู๎เรียนท าได๎โดยไมํดูศักยภาพที่แท๎จริงหรือไมํ หยุดท าร๎ายนักเรียนไทย หยุดท าร๎ายการศึกษาไทย 
ถึงเวลาแก๎ไข “การศึกษาไทยไร๎คุณภาพ” อีกท้ังการระบุภารกิจ เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให๎ก๎าวตํอไป
ในวันข๎างหน๎า ให๎รายละเอียดวํา ถ๎า IS เป็นวิชาเรียนที่คูํควรและเหมาะสมกับนักเรียนไทยจริง ท าไมนักเรียน
จึงไมํเห็นด๎วยกับวิชานี้ มีประโยชน๑จริงงั้นหรือ หรือเป็นเพียงสิ่งที่ผู๎ใหญํคิดวําเด็กท าได๎โดยไมํดูศักยภาพของ
ผู๎เรียนที่แท๎จริง โดยมีผู๎เข๎าไปกดไลค๑ เป็นจ านวนมาก กลุํมตํอต๎านวิชา IS มีทั้งการโพสต๑รูปภาพแสดงการ
เปรียบเทียบสิ่งที่แตกตําง ระหวํางการเรียนการสอนของตํางประเทศ และประเทศไทย เชํน ตํางประเทศเรียน
วันละ 5 ชม. นักเรียน 20 คน/ห๎อง เน๎นการปฏิบัติ รํวมสนทนา/ถกเถียง ครูตั้งใจอยากเป็นครู ผลคือ 
การศึกษามีคุณภาพเด็กมีความสุขกับการเรียน สํวนไทย เรียนวันละ 9 ชม. นักเรียน 50 คน/ห๎อง เน๎นทฤษฎี 
จดตามครูสอน ครูไมํอยากเป็นครู ผลคือ การศึกษาไร๎คุณภาพเด็กไร๎ความสุขกับการเรียน ติดอันดับ 51 จาก 
57 ของโลก หรือ การแสดงความเรื่องการศึกษาไทย ทั้งจากบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แสดง
ความเห็นไว๎  เชํน การศึกษาในปัจจุบัน เด็กควรมีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางไมํใชํให๎นักวิชาการนั่งในห๎อง
แอร๑มาก าหนดหลักสูตรโดยไมํได๎ศึกษาผลดีผลเสียหรือผลกระทบที่เกิดกับเด็ก และครู โลกก าลังก๎าวหน๎า แตํ
การศึกษาไทยย่ าอยูํกับที่ จะเอาอะไรไปแขํงกับคนอ่ืน ประเด็นเหลํานี้ ล๎วนเป็นค าถามที่ท๎าทาย ซึ่งหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ต๎องเก็บมาทบทวนไตรํตรองอยํางถ๎วนถี่ และศึกษาถึงสาเหตุที่แท๎จริงถึงการตํอต๎านวิชา IS เพราะที่
ผํานมายังไมํปรากฏให๎เห็นวํามีการตํอต๎านการเรียนรายวิชาอ่ืนใดชัดเจน เชํนนี้มากํอน  ประกอบกับความ
คาดหวังของสังคม เกี่ยวกับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาเป็นหนํวยบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพเพ่ือรองรับการแขํงขันอยํางเสรีที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาเด็ก และเยาวชนของชาติในอนาคตต๎องมี
ศักยภาพหลายด๎านและน าไปสูํความเป็นสากล ต๎องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพ่ือสํงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห๑ให๎สูงขึ้น และการเรียนรู๎เฉพาะภาษาแมํ และภาษาตํางประเทศที่ 2 อยํางเชํนในอดีตนั้นคงไมํเพียงพอ
แล๎ว ยังต๎องเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศที่ 3 และภาษาที่ 4 เพราะเมื่อเรียนรู๎ได๎หลากหลายภาษาจะสํงผลให๎เรา
ได๎เปรียบทั้งในด๎านการสื่อสาร การเจรจาตํอรอง แตํสิ่งที่ต๎องเน๎นย้ า และไมํอาจมองข๎ามไปได๎ก็คือ 
ต๎องปลูกฝังความรู๎ควบคูํคุณธรรม เพ่ือพัฒนาให๎ทุกคน สามารถอยูํรํวมกันในประชาคมโลกได๎อยํางสันติสุข 

จากประเด็นปัญหาดังกลําว กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความมุํงมั่นตํอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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โดยเฉพาะอยํางยิ่งการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร๎อมให๎เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล หรือที่เรียกกัน
วํา World Class Standard School เพ่ือสร๎างคนไทยรุํนใหมํให๎เป็นคนดีของสังคมโลก โดยคาดหวังยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ พร๎อมรับการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทั้งนี้โรงเรียนมาตรฐานสากลมุํงสร๎างผู๎เรียนให๎มีศักยภาพด๎วยการพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนที่ใช๎เป็นเป้าหมายในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน การออกแบบ
หลักสูตรจะต๎องสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  25551 ซึ่งผู๎เรียนจะเรียนรู๎ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามที่ก าหนด มีการพัฒนาตํอยอดคุณลักษณะที่
เทียบเคียงกับสากล โดยโรงเรียนต๎องพิจารณาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพความพร๎อม และจุดเน๎นที่มี
ความแตกตํางกันตามบริบทของแตํละโรงเรียน สอดคล๎องกับปฏิญญาสากลวําด๎วยการจัดการศึกษาของ  
UNESCO 4 ด๎าน คือ Learning to know : การเรียนรู๎เพ่ือให๎มีความรู๎ เชํน การแสวงหาความรู๎ การตํอยอด
ความรู๎ การสร๎างความรู๎ใหมํ  Learning to do : การเรียนรู๎เพ่ือการปฏิบัติเพ่ือสร๎างประโยชน๑ให๎สังคม 
Learning to live together : การเรียนรู๎เพ่ืออยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และ Learning to be : การเรียนรู๎
เพ่ือให๎รู๎จักตนเอง การจัดการเรียนรู๎ในรายวิชา IS ตามบันได 5ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนสูํคุณภาพที่คาดหวังคือ ขั้นที่ ๑ การตั้งประเด็นค าถาม และสมมุติฐาน 
(Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด สังเกต ตั้งข๎อสงสัย ตั้งค าถามอยํางมีเหตุผล ขั้นที่ 2
การสืบค๎นความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู๎ 
ข๎อมูล และสารสนเทศ จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เชํน ห๎องสมุด อินเทอร๑เน็ต หรือจากการปฏิบัติ
ทดลอง เป็นต๎น ขั้นที่ 3 การสรุปองค๑ความรู๎ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให๎น าความรู๎ และ
สารสนเทศ หรือข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑ และสรุปเป็นองค๑ความรู๎ 
ขั้นที่ 4 การสื่อสาร และการน าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให๎น า 
ความรู๎ที่ไดม๎าน าเสนอ และสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพให๎เกิดความเข๎าใจ และขั้นที่ 5การบริการสังคม และจิต
สาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู๎สูํการปฏิบัติ ซึ่งผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ในบริบทรอบตัว และ
บริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะน าองค๑ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ อยํางสร๎างสรรค๑ 
            ในการจัดการเรียนรู๎ตามบันได 5 ขั้นนั้นมีหลายวิธี แตํวิธีการหนึ่งที่ยอมรับกันวํามี
ประสิทธิภาพ และใช๎กันอยํางกว๎างขวางเป็นการเปิดโลกกว๎างให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าอยํางอิสระในเรื่อง   
หรือประเด็นที่สนใจ คือ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (Independent Study : IS) ดังนั้น ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล จึงน าบันได 5 ขั้นสูํการจัดการเรียนการสอนโดยผํานรายวิชา การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง   
ซึ่งเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมประกอบด๎วย 3 สาระ ดังนี้ 
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            IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 
เป็นสาระท่ีมุํงให๎ผู๎เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ และ 
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และสร๎างองค๑ความรู๎ (บันไดขั้นที่ 1-3) 
            IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระ 
ที่มุํงให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ได๎รับ มาพัฒนาวิธีการถํายทอด สื่อสารความหมาย แนวคิด ข๎อมูล และ 
องค๑ความรู๎ ด๎วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4) 
            IS 3 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Social Service Activity) เป็นสาระท่ีมุํงให๎ผู๎เรียน
น า และประยุกต๑องค๑ความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ หรือน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เกิดบริการสาธารณะ (Public 
Service) (บันไดข้ันที่ 5) 
   แม๎วําการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองจะเป็นวิธีการที่ยอมรับกันวํามีประสิทธิภาพ และใช๎ 
กันอยํางกว๎างขวาง สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎ก๎าวไปสูํโลกกว๎างด๎วยการศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางอิสระ แตํใน 
กระบวนการน าไปใช๎ จะต๎องค านึงถึงความพร๎อม วัย และพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วย เพราะเราไมํอาจปฏิเสธได๎
วํา ผู๎เรียนแตํละคนยํอมมีความแตกตําง หลากหลาย ดังนั้นสิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง  คือ กระบวนการน าไปใช๎ 
จึงจ าเป็นต๎องค านึงถึงความถนัด ความสนใจ ความพร๎อม วัย และศักยภาพของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจาก
ผู๎เรียนแตํละคนมีความหลากหลาย มีความแตกตํางกัน ทั้งด๎านความถนัด ความสนใจ และความพร๎อมในการ
เรียนรู๎ เมื่อผู๎บริหารการศึกษา ครูผู๎จัดการเรียนรู๎ และผู๎เรียนตระหนักในความส าคัญของสภาพที่เป็นจริง
ดังกลําว ยํอมได๎รับความรํวมมือใน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการศึกษามากข้ึน 

การจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สํงเสริม 
ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน สร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครูผู๎สอนกับผู๎เรียน มุํงให๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครู 
เป็นผู๎อ านวยความสะดวก (Facilitator) สร๎างแรงบันดาลใจ ให๎ค าปรึกษา ดูแล แนะน าท าหน๎าที่เป็นโค๎ช และ
พ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎อยํางมีความหมาย (Meaningful learning) ผู๎เรียนสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ มีความข๎าใจในตนเอง ใช๎
สติปัญญา คิด วิเคราะห๑ สร๎างสรรค๑ผลงานนวัตกรรมที่บํงบอกถึงการมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21        
มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู๎ตามระดับชํวงวัย  

การจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑กับ 
การเรียนการสอน กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด๎วยการวิเคราะห๑ 
สังเคราะห๑และประเมินคํา ไมํเพียงแตํเป็นผู๎ฟัง ผู๎เรียนต๎องอําน เขียน ตั้งค าถาม และถามอภิปรายรํวมกัน 
ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต๎องค านึงถึงความรู๎เดิม และความต๎องการของผู๎เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู๎เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู๎รับความรู๎ไปสูํการมีสํวนรํวมในการสร๎างความรู๎  
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ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
1. Active Learning สํงเสริมการมีอิสระทางด๎านความคิดและการกระท าของผู๎เรียน  

การมีวิจารณญาณ และการคิดสร๎างสรรค๑ ผู๎เรียนจะมีโอกาส มีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริง และมีการใช๎ 
วิจารณญาณในการคิด และตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุํงสร๎างให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ก ากับทิศทาง 
การเรียนรู๎ ค๎นหาสไตล๑การเรียนรู๎ของตนเอง สูํการเป็นผู๎รู๎คิด รู๎ตัดสินใจด๎วยตนเอง (Metacognition) 
เพราะฉะนั้น Active Learning จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู๎ ที่มุํงให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาความคิด 
ขั้นสูง (Higher order thinking) ในการมีวิจารณญาณ การวิเคราะห๑ การคิดแก๎ปัญหา การประเมิน ตัดสินใจ 
และการสร๎างสรรค๑     

2. Active Leaning สนับสนุนสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือกันอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
ความรํวมมือในการปฏิบัติงานกลุํมจะน าไปสูํความส าเร็จในภาพรวม   

3. Active Learning ท าให๎ผู๎เรียนทุํมเทในการเรียน จูงใจในการเรียน และท าให๎ผู๎เรียน  
แสดงออกถึงความรู๎ความสามารถ เมื่อผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางกระตือรือร๎น  
ในสภาพแวดล๎อม ที่เอ้ืออ านวย ผํานการใช๎กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว๎ให๎อยํางหลากหลาย ผู๎เรียนเลือกเรียนรู๎ 
กิจกรรมตําง ๆ ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบ และทํุมเทเพ่ือมุํงสูํความส าเร็จ   

4. Active Learning สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่กํอให๎เกิดการพัฒนาเชิงบวก ทั้งตัวผู๎เรียน 
และตัวครู เป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ผู๎เรียนจะมีโอกาสได๎เลือกใช๎ความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถที่เป็นความแตกตํางระหวํางบุคคล ( Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence) เพ่ือแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง 

โครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา โดยความรํวมมือของธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัย 
พะเยา ได๎ด าเนินการตั้งแตํปี 2562-2565  มีเป้าหมายเพ่ือบํมเพาะระบบคิดแบบเหตุ และผลในการด าเนิน
ชีวิตรํวมกับทรัพยากรนําน ด๎วยเจตคติที่จะอนุรักษ๑และหวงแหนทรัพยากรในถิ่นก าเนิดของตน โดยเฉพาะการ
อนุรักษ๑พ้ืนที่ป่าไม๎ที่ส าคัญของจังหวัดนําน เพ่ือตอบโจทย๑ความยั่งยืนของชุมชน การเริ่มต๎นโครงการนําน
เพาะพันธุ๑ปัญญา น าโดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑ เป็นผู๎วางรากฐานหลักสูตร จากการวิเคราะห๑มุมมอง
ปัญหาของจังหวัดนํานพบวํา จังหวัดนํานมีปัญหาเรื่อง การใช๎ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑ 
โดยไมํเข๎าใจระบบ การไหลเวียนของทรัพยากร ดังนั้นจึงต๎องสอนให๎เด็กได๎เรียนรู๎ และเข๎าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการคิดเชิงระบบให๎ได๎ ดังนั้นโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญาจึงมีแนวคิดในการหลอมรวม  STEM 
(Science ,Technology ,Engineering ,Mathematics) ซึ่งเป็นแนวคิดของโครงการเพาะพันธุ๑ปัญญาเข๎ากับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบแนวคิดใหมํวํา SEEEM” โดย SEEEM เป็นการเรียนแบบท าโครงฐานวิจัย
ที่บูรณาการ ๕ สาระวิชามาอยูํในหลักการ ประกอบด๎วย วิทยาศาสตร๑ (Science),เศรษฐศาสตร๑ (Economics) 
,นิเวศวิทยา (Ecology) วิศวกรรมศาสตร๑ (Engineering) และ คณิตศาสตร๑ (Mathematics) พบวํานักเรียน
ต๎องเข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิตที่อยูํด๎วยกัน ระหวํางพืช และสัตว๑ เชํน การท าโครงงานเลี้ยงกบ เขา
ต๎องเข๎าใจความสัมพันธ๑ระหวํางการเลี้ยงกบกับการใช๎น้ าที่เลี้ยงกบไปปลูกผัก คือความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งมีชีวิต
กับระบบนิเวศ และที่อยูํอาศัย ซึ่งเมื่อถอดรหัสบทเรียนออกมาแล๎ว กบกับการปลูกผักที่ต๎องพ่ึงพากันคือ 
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นิเวศวิทยา (Ecology) สํวนการสอนให๎เด็กรู๎จักค านวณต๎นทุนการเลี้ยง เรื่องก าไร -ขาดทุน เป็นการใช๎
คณิตศาสตร๑ (Mathematics) และเศรษฐศาสตร๑ (Economics) เป็นต๎น สภาพป่าต๎นน้ าของจังหวัดนําน 
ในปัจจุบันถูกท าลายกลายเป็นภูเขาหัวโล๎น ซึ่งเป็นวิกฤตหนักที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหํวงใย จึงท าให๎ทุกฝ่ายก าลังระดมก าลังเข๎ามาชํวยเหลือ  
โดยตั้งโครงการ “รักษ๑ป่านําน” ขึ้น ส าหรับโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญาเป็นเพียงหนึ่ง “ต๎นกล๎า” เล็ก ๆ     
ที่รอการหยั่งรากลึกลงในป่าใหญํ พร๎อมที่จะเติบโตกลายเป็นไม๎ใหญํคลุมผืนป่านํานตํอไป           
       โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ      
ในปีการศึกษา 2563 และได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา โดยได๎จัดการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมุํงสํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาความรู๎แบบบูรณาการ เน๎นการเรียนรู๎ผํานการลงมือท า 
เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ สามารถน าองค๑ความรู๎มาเชื่อมโยง
กันในแตํละสาระการเรียนรู๎น าไปสูํการประยุกต๑ใช๎ได๎จริง น าเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด และ
สามารถสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ออกมาในรูปแบบตํางๆ ได๎ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานการลงมือท า และการเรียนรู๎เชิงรุก (Active learning) โดยการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการบันได 5 ขั้น (5STEPs) ของการพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  
บูรณาการตามแนวทางเพาะพันธุ๑ปัญญา วิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS) โดยรูปแบบ
การสอนดังกลําว มีแนวทางเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากลซึ่งจะชํวยเพิ่มพูนทักษะ
การศึกษา ค๎นคว๎า เลือกใช๎ข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม สามารถพัฒนาความริเริ่มสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) การคิดอยํางมีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) การสื่อสารและการรํวมมือ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด๎าน
สารสนเทศ รู๎เทําทันสื่อ และเทคโนโลยี (Communications, Information, and Media Literacy) ซึ่งทักษะ
เหลํานี้มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ใช๎ในการด าเนินชีวิตตํอไปในอนาคต และสามารถท างาน
ทํามกลางความขาดแคลน เป็นการท๎าทายความสามารถของตนเอง ได๎ท าในสิ่งที่ไมํเคยท ามากํอน นอกจากนี้
นักเรียนได๎น าองค๑ความรู๎ที่เกิดจากการศึกษา ค๎นคว๎าและลงพ้ืนที่ด๎วยตนเองน าไปเผยแพรํทั้งภายและภายนอก
สถานศึกษา 
   ครูผู๎สอนรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS)  ได๎น าเอารูปแบบวิธีสอน 
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย หรือกิจกรรมตํางๆ มาใช๎ออกแบบการเรียนการสอน จัดท าแผนการสอน หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน สํงเสริมปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับ
ผู๎เรียนและผู๎เรียนกับผู๎สอน  ในฐานะผู๎สอนมีบทบาทเป็นผู๎อ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล๎อมให๎ผู๎เรียน
สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย (Meaningful Learning ) Active learning 
ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งยังชํวยสํงเสริม Student 
engagement , enhance relevance, and improve motivation ของผู๎เรียนอีกด๎วย โดยได๎ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบันได 5 ขั้น (5STEPs) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
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โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งรูปแบบการสอนดังกลําวมีแนวทางเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความ
เป็นสากล คือเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ และมีความรู๎พ้ืนฐานที่จ าเป็น 
สามารถคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ สร๎างสรรค๑ สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิผล มีทักษะชีวิต รํวมมือในการ
ท างานกับผู๎อ่ืนได๎เป็นอยํางดี ซึ่งจะต๎องมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
และสอดคล๎องกับพัฒนาการของผู๎เรียนในแตํละระดับ โดยมีกระบวนการส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 

1) การตั้งค าถาม/สมมติฐาน  (Learning to Question : Q) 
2) การสืบค๎นความรู๎และสารสนเทศ (Learning to Search : S) 
3) การสร๎างองค๑ความรู๎ (Learning to Construct : C) 
4) การสื่อสารและน าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate : C) 
5) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve : S) 

 
 2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
       2.1 จุดประสงค์ของการพัฒนา 
     2.1.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS) ด๎วย
รูปแบบเชิงรุก โดยใช๎กระบวนการบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานการสากล บูรณาการตามแนวทาง
เพาะพันธุ๑ปัญญา 
     2.1.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญและทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
      2.1.3  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ด าเนินการตามแนวคิดโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา 
     2.2 เป้าหมายของการพัฒนา 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     2.2.1 นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญตามคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     2.2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค๎นคว๎าและ
สร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สามารถแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช๎
ข๎อมูลหลากหลายและประจักษ๑พยานที่ตรวจสอบได๎ 
 
 3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน  

3.1 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) 
   1. ผู๎สอนศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ศึกษาหลักสูตรของ
โรงเรียน ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร และวิเคราะห๑หลักสูตร ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค๎นคว๎า และสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สามารถ
แก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช๎ข๎อมูลหลากหลาย และประจักษ๑พยานที่ตรวจสอบได๎ เพ่ือ
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สร๎างหนํวยการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
ภายใต๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   2.  ผู๎สอนจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ และแผนการจัดการเรียนรู๎  
   3.  ผู๎เรียน และผู๎สอนรํวมกันส ารวจแนวคิดหลักในการจัดท าผลงงาน และนวัตกรรม 
เพ่ือน าไปสูํการก าหนดหัวข๎อองค๑ความรู๎ใหมํที่ผู๎เรียนมีความสนใจรํวมกัน 

3.2 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) โดยใช๎
กระบวนการบันได 5 ขั้น เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล บูรณาการตามแนวทางเพาะพันธุ๑ปัญญา วิชา
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS) ดังนี้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ครูผู๎สอนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนบันได 5  ขั้น ดังตํอไปนี้ 

1. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Learning to Question: Q) ซึ่งในกระบวนการนี้นักเรียน 
ฝึกการคิดวิเคราะห๑ในการตั้งค าถามโดยใช๎เทคนิค 5W1H มาเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดปัญหา หรือ 
ความสนใจขั้นพ้ืนฐาน หลังจากท่ีก าหนดปัญหา หรือตั้งค าถามที่สนใจ ในการค๎นคว๎าหาค าตอบของความรู๎แล๎ว
นั้น เข๎าสูํกระบวนการระดมแนวคิดรํวมกันผํานกระบวนการท างานเป็นกลุํม เพ่ือวางแผน เพ่ือสืบค๎นผํานแหลํง
เรียนรู๎ หรือแหลํงสารสนเทศตําง ๆ  
   2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Learning to Search :S) ตามความถนัดของ 
แตํละบุคคล และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในกลุํม และในชั้นเรียนโดยครูคอยติดตาม และอ านวย 
ความสะดวก และแนะแนวทางให๎นักเรียน เกิดแนวคิดเพ่ิมเติม ด๎วยตัวของนักเรียนเอง ในการค๎นคว๎า 
หาความรู๎ และสรุปองค๑ความรู๎ที่ได๎ด๎วยตนเอง  
   3. การสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct :C) ตามแนวทางที่ตนเองสนใจ จากนั้น
น ามาน าเสนอด๎วยรูปแบบ และวิธีการตํางด๎วยเทคโนโลยี  
   4. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate: C) เชํน 
PowerPoint แผํนพับสรุปความรู๎ mind mapping ตัดตํอVDO ซึ่งต๎องเน๎นให๎ใช๎เทคโนโลยีให๎เหมาะสม และ
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สามารถสื่อสาร ขยายความได๎อยํางมั่นใจ ไมํใชํอํานเอกสารหน๎าชั้นเรียน และไมํเน๎นการท ารายงานท ารูปเลํม 
ซึ่งเน๎นเชิงปริมาณแตํขาดคุณภาพทางวิชาการ มีการอ๎างอิงแหลํงที่มาได๎ถูกต๎อง โดยหลังจากที่นักเรียนแตํละ
กลุํมได๎น าเสนอเสร็จสิ้นในชั้นเรียนแล๎ว ครูผู๎สอนจะท าหน๎าที่คอย Coaching & Mentoring ซึ่งในการ 
Coaching & Mentoring ครูผู๎สอนจะท าในทุกขั้นตอน ของกระบวนการบันได 5 ขั้น เพ่ือฝึกการคิดให๎กับ
นักเรียน ซึ่งในข้ันนี้ครูจะสะท๎อนผลการเรียนรู๎ทันทีหลังจากท่ีน าเสนอ 
ให๎เห็นจุดเดํน จุดด๎อย และเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกัน และกัน เพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนางานของตนเองตํอไปให๎
ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นล าดับพัฒนาการการเรียนรู๎ของนักเรียนในการคิดแก๎ปัญหา และพัฒนางานของตนเองอยํางเห็น
ได๎ชัด เมื่อได๎ด าเนินการน าเสนองานใหมํ เมื่อครูผู๎สอนเห็นวํานักเรียนมีความพร๎อม และชิ้นงานที่ได๎ศึกษามี
ความสมบูรณ๑เหมาะสมแล๎ว จะเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ของตนเอง ไปเสนอตํอสาธารณะ  
    5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve :S) หรือในเวทีตําง ๆ ตํอไป 
เชํน กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมประชาสัมพันธ๑เสียงตามสาย ชํวงพักกลางวัน การเผยแพรํ 
ในเว็บไซต๑ หรือ ลง Social media งานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑ งาน Open House เป็นต๎น 
  3.3 ขั้นที ่3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 
        1. ผู๎เรียนมีความตื่นตัวในการเข๎ารํวมกิจกรรม มีการค๎นคว๎าข๎อมูลจากหลายแหลํงเรียนรู๎ 
และมีการปรับปรุงเป็นระยะ โดยมีผู๎สอนท าหน๎าที่ให๎ข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปรับปรุง และพัฒนางาน 
       2. เมื่อผู๎เรียนจัดท านวัตกรรม แล๎ว ผู๎สอนท าหน๎าที่ตรวจสอบ และเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกับผู๎เรียน 
  3.4 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและรายงาน (Action) 
     1. Reflection หรือถอดบทเรียน เป็นขั้นตอนการน าเสนอผลงานของนักเขียน ในแตํละ
กลุํม เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันระหวํางกลุํม นอกจากนี้มีกระบวนการการถอดบทเรียนจากการท า
ผลงาน หรือนวัตกรรมของตนเองวํานักเรียนเรียนรู๎อะไร ได๎อะไรจากการท าผลงาน หรือนวัตกรรมในครั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เกิดข้ึนมาตลอดทั้งหนํวยการเรียนรู๎ที่ผํานมา หรืออาจกลําวได๎
วําเป็นกระบวนการตกผลึกทางความคิด เพื่อเชื่อมโยงองค๑ความรู๎ที่ได๎รับกับการน าไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน 
โดยมีผู๎สอน ท าหน๎าที่ให๎ค าชี้แนะ อยํางใกล๎ชิด 
      2. ผู๎สอนน าเสนอนวัตกรรมที่ผู๎เรียนรํวมกันสร๎างองค๑ความรู๎ครั้งนี้เผยแพรํทั้งภายใน
สถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัด 
 
  4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  

4.1 ผลส าเร็จด้านนักเรียน 
     1. นักเรียนร๎อยละ 89.49 มีสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน และนักเรียนร๎อยละ 

100 มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     2. นักเรียนร๎อยละ 91.98  มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนสื่อความ 

ของนักเรียน 
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     3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑สูงขึ้น ในการค๎นคว๎า และสร๎างองค๑ 
ความรู๎ด๎วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ เกิดทักษะการคิดสร๎างสรรค๑ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และ     
การคิดแก๎ปัญหา สามารถแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ  

     4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  
     5. นักเรียนทราบวิธีการค๎นคว๎า และคัดเลือกข๎อมูลหรือองค๑ความรู๎ได๎อยํางถูกต๎อง และ 

เป็นระบบ 
       6. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน หรือนวัตกรรมของตนเอง 
       7. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกันในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ การน าความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ 
ไปพัฒนาท๎องถิ่น และรู๎จักของดีของอ าเภอเชียงกลาง และจังหวัดนํานซึ่งเป็นชุมชนของนักเรียน 
ในหลากหลายแงํมุมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสนองตอบหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 8. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น มีจิตส านึกตํอชุมชนในการมีสํวนรํวม 
ในการอนุรักษ๑ สืบสาน ตํอยอด และด ารงไว๎ซึ่งภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
 9. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการท างานกลุํม การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 10.นักเรียนเกิดแนวคิดของเหตุ และผล ได๎เรียนรู๎ และเข๎าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การคิดเชิงระบบตามแนวคิดโครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญาเข๎ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    11. นักเรียนได๎น าสรุปองค๑ความรู๎จากการปฏิบัติจริงมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน การอธิบาย 
เชื่อมโยง และบูรณาการองค๑ความรู๎ทั้งทางด๎านสังคมศาสตร๑ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล๎อมอยําง    
รอบด๎าน 
     12. นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีการน าเสนอสรุปโครงงานฐานวิจัย
โครงการนํานเพาะพันธุ๑ปัญญา 
 

4.2  ผลส าเร็จด้านครูผู้สอน 
  1. ครูมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) 
โดยใช๎กระบวนการบันได 5 ขั้น เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล บูรณาการตามแนวทางเพาะพันธุ๑ปัญญา 
วิชาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study : IS) มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบ รัดกุม ท าให๎เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 2. ครูมีการพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบเชิงรุก (Active 
learning) โดยใช๎กระบวนการบันได 5 ขั้นที่สอดคล๎องกับพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  

               3. ครูกล๎าที่จะก๎าวข๎ามขีดจ ากัดของตนเอง กล๎าคิด กล๎าลงมือท า หวังผล เพ่ือพัฒนา
ตนเองให๎เต็มศักยภาพ เรียนรู๎รํวมกัน  
      4. ผู๎บริหารและคณะครูให๎ความเห็นชอบ และให๎การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
สนับสนุนด๎านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ๑ และสถานที่ในการด าเนินการจัดกิจกรรมอยํางเพียงพอ 
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  4.3 ผลส าเร็จด้านสถานศึกษา/โรงเรียน 
        1. ได๎รับความรํวมมือจากบุคลากรท๎องถิ่นถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ ให๎ข๎อมูล 
กับนักเรียนในเรื่องราวที่สอดคล๎องกับ เนื้อหาในการเรียน รวมถึงให๎ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นซึ่งเป็น
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอการจัดการเรียนรู๎ สํงผลให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการด าเนินการของ
โรงเรียน 
       2. การประชาสัมพันธ๑องค๑ความรู๎ที่ได๎ จากการท ากิจกรรมรํวมกันผํานการเผยแพรํ 
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดี ท าให๎องค๑ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎า
ได๎เผยแพรํไปในวงกว๎าง และชํวยให๎ผู๎คนตระหนักถึงการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑มารํวมพัฒนาท๎องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน และพัฒนาตํอยอดตํอไปได๎อยํางยั่งยืน       
       3. โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา 
(Partnership School Project) ซึ่งเป็นแนวคิดการสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณ และให๎
ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงต๎องด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ในบทบาทโรงเรียนรํวม
พัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร๎อมส าหรับอนาคต ให๎แกํผู๎เรียน เพ่ือให๎
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต ของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย๑กลางการพัฒนาทักษะชีวิต ยกระดับความ
รํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ ในการบริหารจัดการ  และรํวมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษาให๎ได๎รับโอกาสใน
การพัฒนาอยํางทั่วถึงน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด ได๎ให๎การ
สนับสนุน และจัดกิจกรรม “หงสา มิตรชิดใกล๎” การบรรยายให๎ข๎อมูล แกํคณะครู และนักเรียน และมีการจัด
ฐานการเรียนรู๎โดยแบํงเป็น 4 ฐานเรียนรู๎ ได๎แกํ ฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ฐานนักสืบสายน้ า ฐาน
นักสืบสายลม ฐานนักปฐมพยาบาลมือใหมํ และชํวยกันระดม ความคิดเรื่องแนวทางการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่จังหวัดนําน เป็นต๎น การจัดกิจกรรมได๎มุํงเน๎นให๎ความรู๎ และสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหงสา มาตรการการควบคุม และก าจัดมลพิษ
ในกระบวนการผลิต การควบคุม และติดตามด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมไปถึงการให๎ความรู๎ในการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่จังหวัดนําน นอกจากนี้ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎ด าเนินโครงการชีววิถี เศรษฐกิจ
พอเพียง ได๎รับความรํวมมือจาก โรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา นําน ได๎มี
บันทึกความรํวมมือ (MOU) รํวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา และการสํงเสริมงานด๎านวิชาการ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา นําน พร๎อมที่จะเป็นผู๎สนับสนุนองค๑ความรู๎ บุคลากร และ
งบประมาณเพ่ือให๎การด าเนินงานของโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชา
พัฒนา” เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอโรงเรียน และขยายผลเป็นแหลํงเรียนรู๎สูํชุมชนของอ าเภอเชียงกลาง ตํอไป  
  4. การได๎รับความรํวมมือทางวิชาการจากหนํวยงานทางการศึกษา (MOU) เชํน มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา นําน มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และมหาวิทยาลัย ราชภัฎ
อุตรดิตถ๑ เป็นต๎น 
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  5. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ   
   5.1 การเผยแพร่ 

1. เผยแพรํเป็นเอกสารประชาสัมพันธ๑ ให๎กับผู๎ปกครอง คณะครูในโรงเรียนทั้งในกลุํมสาระ 
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และกลุํมสาระอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  

2. เผยแพรํเป็นเอกสารประชาสัมพันธ๑ ให๎กับคณะครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑และ     
 เทคโนโลยี ในสหวิทยาเขตวรนคร และสหวิทยาเขตอ่ืน ๆ  

3. เผยแพรํเป็นวารสารผํานสื่อเว็บไซต๑/เว็บเพจของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
4. เผยแพรํผํานการติดตามการรองรับการประเมินของโรงเรียนในโอกาสตํางๆ เชํน  

การประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานสากล OBECQA การประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. การประเมิน
สถานศึกษาต๎นแบบลูกเสือ และการประเมินโรงเรียนต๎นแบบระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นต๎น 
   5.2  รางวัลที่ได้รับ 

         โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จและมีความโดดเดํน
ด๎านการจัดการเรียนรู๎ Active Learning รํวมกับภาคีเครือขําย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564   (ได๎รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ Active 
Learning รํวมกับภาคีเครือขําย) 
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ภาคผนวก 
 
-  ค าสั่ง/ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
-  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
-  ประกาศคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
-  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564   
-  หลักฐานอื่นๆ ที่โรงเรียนต๎องการน าเสนอ  
 - ปฏิทินการปฏิบัติงานประกัน ปีการศึกษา 2564 
 - QR-Code 1 ภาพกิจกรรมของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 
 - QR-Code 2 ภาพตัวอยํางเกียรติบัตรรางวัลผลงานโรงเรียน-คร-ูนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

- QR-Code 3 ข๎อมูลสารสนเทศการอบรมพัฒนาตนเองครู บุคลากร ปีการศึกษา 2564 
- QR-Code 4 ข๎อมูลสารสนเทศการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนของครู ปีการศึกษา 2564 
- QR-Code 5 ผลการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                         
 

ค าสั่งโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
                                                  ที ่๒๕๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
------------------------------------------ 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันน าไปสูํการ
ก าหนดให๎มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได๎มีการประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ส าหรับให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งท าให๎เกิดความมั่นใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายวําการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และคงรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
จัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประจ าทุกปี นั้น 
 ดังนั้น เ พ่ือให๎การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนอยํางเป็นระบบ  ตํอเนื่อง โดยการมีสํวนรํวม           
ของผู๎เกี่ยวข๎องและสํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคําเป้าหมายตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียน
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายชื่อตํอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน๎าทีก่ ากับ ติดตาม ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะแนวทางแก๎ปัญหา ตลอดจน
สํงเสริม สนับสนุนให๎การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มีการขับเคลื่อนอยํางเป็นระบบ       
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด๎วย 
 ๑.๑ นายกมล สุทธาวาส    ผู๎อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายศราวุธ ธรรมวงศ๑    รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายมงคล แดงฟู    รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นายสมนึก  จันทรักษ๑   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๑.๕ นางทัศนีย๑    มะโน    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 



 
 

 ๑.๖ นางนงลักษณ๑ รักษาพล   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๗ นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๑.๘ นายสัมพันธ๑  อินสองใจ   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๑.๙ นางอินทิราลักษณ๑ นันไชย   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ กรรมการ 
๑.๑๐ นางชิษณุชา รินฤทธิ์   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กรรมการ 
๑.๑๑ นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร   หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๑.๑๒ นางสาวมะลิวัลย๑ ไชยโย   หัวหน๎ากลุํมสาระวิทยาศาสตร๑  กรรมการ 
๑.๑๓ นางจินดา  ยังศิริ    หัวหน๎ากลุํมสาระศิลปะ   กรรมการ 
๑.๑๔ นายอ านาจ จิตอารี    หัวหน๎ากลุํมสาระการงานอาชีพ  กรรมการ 
๑.๑๕ นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร   หัวหน๎างานแนะแนว   กรรมการ 
๑.๑๖ นางธัญชนก สิริบุญตา   หัวหน๎างานสํงเสริมศักยภาพฯ  กรรมการ 

 ๑.๑๗ นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑   หัวหน๎างานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๘ นายธนกฤต   หนักหลํอ        คณะกรรมการงานแผนงานฯ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน มีหน๎าทีก่ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดคําเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทของ
โรงเรียน ประกอบด๎วย 
 ๒.๑ นายมงคล แดงฟู                 รองผู๎อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางนงลักษณ๑ รักษาพล         ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางชิษณุชา รินฤทธิ์ หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาไทย  กรรมการ 
 ๒.๔ นายสัมพันธ๑ อินสองใจ หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 

๒.๕ นางอินทิราลักษณ๑ นันไชย  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ กรรมการ 
๒.๖ นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร  หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๒.๗ นางสาวมะลิวัลย๑ ไชยโย  หัวหน๎ากลุํมสาระวิทยาศาสตร๑  กรรมการ 
๒.๘ นางจินดา  ยังศิริ   หัวหน๎ากลุํมสาระศิลปะ   กรรมการ 
๒.๙ นายอ านาจ จิตอารี   หัวหน๎ากลุํมสาระการงานอาชีพ  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร  หัวหน๎างานแนะแนว   กรรมการ 
๒.๑๑ นางธัญชนก สิริบุญตา  หัวหน๎างานสํงเสริมศักยภาพฯ  กรรมการ 
๒.๑๒ นางพํุมพวง วรสันติวงศ๑  หัวหน๎างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓ นายธนกฤต   หนักหลํอ       คณะกรรมการงานแผนงานฯ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มหีน๎าที่วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน   
และสรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให๎แจ๎งผลการประเมิน ให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลักการประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท๎อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ



 
 

และเกณฑ๑การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เลือกใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เหมาะสม ข๎อมูล   
มีความนําเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได๎ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท๎อนคุณภาพ
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได๎อยํางชัดเจน ประกอบด๎วย 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์ 

๑ มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  นางอินทิราลักษณ๑ นันไชย 
นายธนกฤต หนักหลํอ 
นางชิษณุชา รินฤทธิ์ 
นายอ านาจ จิตอารี 
นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร 
นายธราภพ ยานการ 
นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร 
นางสาวมะลิวัลย๑ ไชยโย 
นางจินดา  ยังศิริ 
นางธัญชนก สิริบุญตา 
นางธัญวรัตม๑  กุลวรรณ๑ 
นางวชิรญาณ๑  มาผิว 

๒ มีความสามารถในการวิเคราะห๑และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก๎ปัญหา 

๓ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
๔ มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖ มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว 
๑ การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด นางรัญจวน ค าชนะ 

นางจนัทราณี  วงศ๑จันทร๑ 
นางดาราลักษณ๑ อินปา 
นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 
นางศิริพร  แก๎วสุวรรณสกุล 
นางมณีภัทร๑  รางแดง 
นางพรมราตรี สุทธิแสน 
นางจฬุารัตน๑ สุทธการ 
นายทวีศักดิ์  สมศักดิ์ 
นายอรุณ  ชราชิต 
นายรุจิสรรค๑ ขุลิลัง 
นายบรรเจิด ค าชนะ 
นางสาววนิดา เทพจันตา 
นางสาวนิศมา วชัรธรรมรักษ๑ 

๒ ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
๓ การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
๔ สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 



 
 

 
 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ นางทัศนีย์ มะโน 
๑.มีเป้าหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน นางนงลักษณ๑ รักษาพล 

นายอิทธิพล จิตอารี 
นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 
นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว 
นายอ านาจ  จิตอารี 
นายธราภพ ยานการ 
นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ๑ 
นายบุตราลักษณ๑  สืบบุตร 
นางสาวหญิงรุํงทิวา กาศมณี 
นางศุราลักษณ๑ แก๎วโก 
นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑ 
นายธนกฤต  หนักหลํอ 

๒.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 
๔.พัฒนาครูและบุคลากรให๎เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕.จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 
๖.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นางนงลักษณ์ รักษาพล 
๑.จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 

นางกรรณิการ๑  ตามัย 
นายปภังค๑กร เมฆแสน 
นางมลฤดี เตชะตา 
นายภราดร หมื่นโพธิ์ 
นางสุณัฐชา ยวงค า 
นายณัฐกมล อินท า 
นางสาวศิริกานต๑  ไชยสาร 
นายธราภพ ยานการ 
นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ 
นางนุศรา สินชู 
นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

๒.ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
๓.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔.ตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู๎ 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีหน๎าที่ น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท๎อนคุณภาพผู๎เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ น าเสนอรายงานตํอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และหนํวยงานต๎นสังกัด ตลอดจนเผยแพรํรายงานตํอสาธารณะชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ประกอบด๎วย 
 ๔.๑ นายศราวุธ ธรรมวงศ๑                รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางนงลักษณ๑ รักษาพล  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓นางทัศนีย๑ มะโน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔ นางธัญชนก สิริบุญตา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕ นางวชิรญาณ๑ มาผิว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๖ นางพรมราตรี  สุทธิแสน     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาวรัชนี พรหมรักษ๑     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๔.๘ นายธราภพ ยานการ     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๔.๙ นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร     ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวหญิงรุํงทิวา กาศมณี    พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางสาวสุพัตรา อนุรักษ๑สกุลสิม  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
 ๔.๑๒ นางพํุมพวง วรสันติวงศ๑      ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๓ นายธนกฤต หนักหลํอ      ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
  

๕. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  มีหน๎าที่ เบิกงํายงบประมาณในการด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนงาน
และโครงการตลอดถึงสรุปบัญชีรายรับรายจําย ให๎ถูกต๎องตามระเบียบของราชการ  ประกอบด๎วย 
 ๑. นายสมนึก  จันทรักษ๑       ครูเชี่ยวชาญ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนกฤต หนักหลํอ       ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางศุราลักษณ๑ แก๎วโก       ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสุณัฐชา ยวงค า       ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางจันทราณี  วงศ๑จันทร๑      ครชู านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศและการน าเสนอ  มีหน๎าที่ จัดเตรียมความพร๎อมเครื่องเสียง เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร๑คอมพิวเตอร๑ ให๎มีความพร๎อมในการน าเสนอและถํายภาพนิ่ง  ประกอบด๎วย 

๑. นายอรุณ  ชราชิต       ครชู านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุํงทิวา  กาศมณี      พนักงานราชการ     กรรมการ 
๓. นายธราภพ  ยานการ        ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 
๗. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีหน๎าที่ เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก           
โดยเตรียมการต๎อนรับตามสมควร และให๎ความรํวมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอก    
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด๎วย 
 ๗.๑ นายกมล สุทธาวาส    ผู๎อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายศราวุธ ธรรมวงศ๑    รองผู๎อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นายมงคล แดงฟู    รองผู๎อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๗.๔ นายสมนึก  จันทรักษ๑   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๗.๕ นางทัศนีย๑    มะโน    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๗.๖ นางนงลักษณ๑ รักษาพล   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 

๗.๗ นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๗.๘ นายสัมพันธ๑  อินสองใจ   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๗.๙ นางอินทิราลักษณ๑ นันไชย   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ กรรมการ 
๗.๑๐ นางชิษณุชา รินฤทธิ์   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กรรมการ 
๗.๑๑ นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร   หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวมะลิวัลย๑ ไชยโย   หัวหน๎ากลุํมสาระวิทยาศาสตร๑  กรรมการ 
๗.๑๓ นางจินดา  ยังศิริ    หัวหน๎ากลุํมสาระศิลปะ   กรรมการ 
๗.๑๔ นายอ านาจ จิตอารี    หัวหน๎ากลุํมสาระการงานอาชีพ  กรรมการ 
๗.๑๕ นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร   หัวหน๎างานแนะแนว   กรรมการ 
๗.๑๖ นางธัญชนก สิริบุญตา   หัวหน๎างานสํงเสริมศักยภาพฯ  กรรมการ 

 ๗.๑๗ นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑   หัวหน๎างานประกันคุณภาพ        กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๘ นายธนกฤต   หนักหลํอ        คณะกรรมการงานแผนงานฯ          กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ 
 

   ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการ  ปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายโดยเครํงครัดเพ่ือให๎การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
                                                            ( นายกมล  สุทธาวาส ) 
                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งท่ี ๒๕๐ /๒๕๖๔ 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นางสาวรัชนี พรหมรักษ๑ 

๑ มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  นางอินทิราลักษณ๑ นันไชย 
นางชิษณชุา รินฤทธิ์ 
นายธนกฤต หนักหลํอ 

๒ มีความสามารถในการวิเคราะห๑และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก๎ปัญหา 

นางธัญชนก สิริบุญตา 
นางวชิรญาณ๑ มาผิว 

๓ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม นายอ านาจ จติอารี 
นางสาวมะลิวัลย๑ ไชยโย 

๔ มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธราภพ ยานการ 
นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ 
นางธัญวรัตม๑  กุลวรรณ๑ 

๖ มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร 
นางจนิดา ยังศิริ 

ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว 
๑ การมีคุณลักษณะและคาํนิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด นางรัญจวน ค าชนะ 

นางจนัทราณี  วงศ๑จันทร๑ 
นางดาราลักษณ๑ อินปา 
นางสาวนิศมา วชัรธรรมรักษ๑ 

๒ ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย นางจฬุารัตน๑ สุทธการ 
นางมณีภัทร๑  รางแดง 
นางศิริพร  แก๎วสุวรรณสกุล 
นายอรุณ ชราชิต 
นายบรรเจิด ค าชนะ 

๓ การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว 
นางพรมราตรี สุทธิแสน 
นายรุจิสรรค๑ ขุลิลัง 
นางสาวกมลพรรณ ค าวัง 

๔ สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 
นายทวีศักดิ์  สมศักดิ์ 
นางสาววนิดา เทพจันตา 
 



 
 

 
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ข๎อ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ นางทัศนีย์ มะโน 
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน๑และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน นายธนกฤต หนักหลํอ 

นางนงลักษณ๑ รักษาพล 
นางพุํมพวง วรสนัติวงศ๑ 

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางนงลักษณ๑ รักษาพล 
นางพุํมพวง วรสนัติวงศ๑ 
นายธนกฤต หนักหลํอ 

๓ ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปา้หมาย 

นางนงลักษณ๑ รักษาพล 
นางพุํมพวง วรสนัติวงศ๑ 
นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางทัศนีย๑  มะโน 
นายบุตราลักษณ๑  สืบบุตร 
นายอิทธิพล จิตอาร ี

๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยําง
มีคุณภาพ 

นายอ านาจ จติอารี 
นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว 
นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ๑ 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ๎

นายธราภพ ยานการ 
นางศุราลักษณ๑ แก๎วโก 
นางสาวหญิงรุํงทวิา กาศมณ ี

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นางนงลักษณ๑ รักษาพล 
 

๑ 
จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได ๎

นางกรรณิการ๑ ตามัย 
นายปภังค๑กร เมฆแสน 

 
๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

นางสุณัฐชา ยวงค า 
นางมลฤดี เตชะตา 
นายธราภพ ยานการ 

 
๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

นางสะใบทพิย๑ ศิริวัฒนานนท๑ 
นายภราดร หมื่นโพธิ ์
นายณัฐกมล อนิท า 

 
๔ 

ตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยํางเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน 

นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 
นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร 
นางนุศรา สนิช ู

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ขอ๎มูลสะท๎อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู ๎

นางนงลักษณ๑ รักษาพล 
นางนุศรา สนิชู 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
  .......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................... 

     โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร๑ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพ  ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไป จ าเป็นต๎องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกัน จึงได๎มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหํง พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มิติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร๑ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษาใน   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู๎ปกครองนักเรียน และชุมชนเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท๎าย
ประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                               (นายกมล สุทธาวาส) 
                                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 

 

                                                        (นายชาญชยั ลิ้มสุวรรณ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
------------------------------------------------------ 

มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

   แก๎ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุํมเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

…………………………………………………………… 

     โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีคุณภาพและได๎

มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงก าหนดเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๘  เดือน พฤษภาคม   

พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดการก าหนดคําเป้าหมายตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 

                ( นายกมล  สุทธาวาส) 
                                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 91.00 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 91.00 ยอดเยี่ยม 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

91.00 ยอดเยี่ยม 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 91.00 ยอดเยี่ยม 

      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 91.00 ยอดเยี่ยม 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.00 ดี 
     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 91.00 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  91.00 ยอดเยี่ยม 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  91.00 ยอดเยี่ยม 

      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 91.00 ยอดเยี่ยม 

      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 91.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุม่เป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 



 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

91.00 ยอดเยี่ยม 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

91.00 ยอดเยี่ยม 

      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 91.00 ยอดเยี่ยม 

      3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91.00 ยอดเยี่ยม 

      4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

91.00 ยอดเยี่ยม 

      5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

91.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่คาดหวังของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
                 แก๎ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
         ๑.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 

 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานและค่าเป้าหมายที่คาดหวังของโรงเรียน 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา ระดับ คุณภาพ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 80.00 - 89.00 4 ดีเลิศ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 75.00 - 79.00 3 ดี 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 50.00 - 74.00 2 ปานกลาง 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 00.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 
 

   รายละเอียดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 91.00 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียนภาษาไทยได๎ตามเกณฑ๑ 

      การประเมินของสถานศึกษา (ระดับดีขึ้นไป) 

1.2 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎าน 

ความสามารถใน การสื่อสาร ได๎ระดับดีขึ้นไป 

1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได๎ตามเกณฑ๑ 

ของสถานศึกษา (ระดับดีขึ้นไป) 

1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ๑การ 

     ประเมินของสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป) 

1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได๎ตามเกณฑ๑การประเมินของ 

สถานศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป) 

1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

ได๎ตามเกณฑ๑การประเมินของสถานศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับ 2.00 ขึ้นไป) 

91.00 ยอดเยี่ยม 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

2.1นักเรยีนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑ ตามเกณฑ๑การประเมิน

ของสถานศึกษา 

2.2 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎าน

ความสามารถในการคิด ในระดับดีขึ้นไป 

91.00 ยอดเยี่ยม 

 
 
 



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

3.1 นักเรียนมผีลงานจากการท าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ๑ ผลิตภัณฑ๑ และสามารถ 

     อธิบายแนวคิดข้ันตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎ 

91.00 ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต และสรุป 

     ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทาง 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถใน 

     การใช๎เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

91.00 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  

     ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

5.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑  

       ระดับ 2.0 ขึ้นไป 

5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑  

     และเทคโนโลยี ระดับ 2.0 ขึ้นไป 

5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ฯ  

     ระดับ 2.0 ขึ้นไป 

5.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

     ระดับ 2.0 ขึ้นไป 

5.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและ 

     พลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

5.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 

     ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

5.8 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

    ภาษาตํางประเทศ ระดับ 2.0 ขึ้นไป 

77.00 ดี 

 



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.1 นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร๎อมที่จะศึกษาตํอใน 
     ระดับท่ีสูงขึ้น 
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร๎อมที่จะศึกษาตํอใน 
     ระดับท่ีสูงขึ้น 
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร๎อมในการท างาน 
     และการประกอบอาชีพ 

91.00 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

1.1 นักเรียนผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในระดับดี 

1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะสอดคล๎องกับ อัตลักษณ๑ “รักษ๑สิ่งแวดล๎อม  

     ออมเป็นนิสัย”  

91.00 ยอดเยี่ยม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

2.1 นักเรียนรํวมกิจกรรมตามประเพณีวันส าคัญทางศาสนาและท๎องถิ่น  

2.2 นักเรียนมีผลการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ข๎อที่ 7  

     ระดับดีข้ึนไป 

91.00 ยอดเยี่ยม 

 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.1 นักเรียนผํานการประเมิน SDQ ของผู๎เรียนในด๎านสัมพันธภาพกับเพ่ือน  

     (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 

3.2  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ ของโรงเรียน 

91.00 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

4) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 

4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตาม 

    เกณฑ๑มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐานของกรมพลศึกษา  

     หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุกข๎อ 

4.3 นักเรียนผํานการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํ 

     ละชํวงวัย สามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข    เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมี 

     ความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน 

4.4 นักเรียนแตํละคนมีผลการประเมินโปรแกรม SDQ ผํานเกณฑ๑ที่ 

     สถานศึกษาก าหนด 

91.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน  

         ทุกกลุํมเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

      5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 

         อยํางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

         การเรียนรู๎ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 
 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 91.00 ยอดเยี่ยม 

1) จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 

91.00 ยอดเยี่ยม 

     2) ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 91.00 ยอดเยี่ยม 

     3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91.00 ยอดเยี่ยม 

     4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 

       ผู๎เรียน 

91.00 ยอดเยี่ยม 

     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

        ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  

91.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

     ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

      ๓) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ยอดเยี่ยม 

      ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

      ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ยอดเยี่ยม 

     ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

     ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

     ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

     ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยอดเยี่ยม 



 
 

 
ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  ปีการศึกษา 2564 
 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 64 
 

-จัดท าประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน     
ที่สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
-จัดท าประกาศก าหนดคําเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

งานประกันฯ/ครูทุกคน 

สิงหาคม 64 -จัดท าค าสั่งมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบแตํละ
มาตรฐาน 

งานประกันฯ/ครูทุกคน 

มกราคม 65 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของผู๎รับผิดชอบแตํละ
มาตรฐาน 

งานประกันฯ/ครูทุกคน 

กุมภาพันธ๑ 65 ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

งานประกันฯ 

มีนาคม 65 รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูล จัดท ารายงาน
ประจ าปี 

งานประกันฯ 

เมษายน–พฤษภาคม 65 -น าเสนอรํางรายงานฯตํอผู๎บริหาร 
-น าเสนอรํางรายงานตํอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
-เผยแพรํรายงานตํอสาธารณชน หนํวยงานต๎นสังกัด 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

งานประกันฯ 
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2. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 1. ภาพตัวอยํางเกียรติบัตร ปีการศึกษา 

  3.ข๎อมูลสารสนเทศการอบรมพฒันาตนเอง ปีการศึกษา 2564   4. ข๎อมูลสารสนเทศการท าวิจยัในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2564 

  5. ผลการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 


