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  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment Report : SAR) ประจ า  
ปีการศึกษา2561 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล าปาง  เกิดจากการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่สะท้อนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่น าเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลอันประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และ 1) ระดับคุณภาพของมาตรฐานสถานศึกษา 
2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ และ 3) แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการแต่งตั้งคณะท างาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และได้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน จนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส าเร็จ
ไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

                               โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล าปาง 

                                                                   ปกีารศึกษา 2561 
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บท  ุปผู้บ  ห   
 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตั้งอยู่ เลขที่  115 ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ปวช.1-ปวช.3 มีจ านวนผู้เรียน 860 คน 
มีข้าราชการครู จ านวน 46 คน  ผู้บริหารจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ  นายบรรจง สอนสมบูรณ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน พ .ศ.2561  
รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับดีเลิศ  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และในมาตรฐานที่  1 ด้าน
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนโดยการเน้นจัด
โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน มีการด าเนินงานพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่ องจนเห็นผลของการ
พัฒนาดีขึ้นเป็นล าดับ จากผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่างๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด  ภาค และประเทศ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดการโดยด าเนินการวิเคราะห์บริบท 
สภาพปัญหา ตลอดจนผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ให้ตรงประเด็น มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รูปแบบ “บวร” 
คือ บ้าน วัด โรงเรียน และกระจายอ านาจในการบริหารงานในสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มงาน 6 กลุ่มงาน เพ่ือ
ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดระบบ
บริหาร มีเป้าหมายชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
นอกจากนี้สถานศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุมโดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
ระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนของมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ มีการจัดการโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจุดเน้นของสถานศึกษา เน้นวิชาเพ่ิมเติม
ที่สอดคล้องและตรงกับความสนใจของผู้เรียน เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ มีการด าเนินการ
พัฒนาในทุกๆด้านของการจัดการศึกษา โดยเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ บรรยากาศทั้งภายในโรงเรียน รอบๆโรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  จากการด าเนินงาน/โครงงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนได้รับรางวัล ครูผู้สอนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARD มีผลผลิตของผู้เรียนที่เป็นนวัตกรทุก
ชั้นเรียน คือ 1 ห้องเรียน 1 นวัตกร ท าให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



ฉ 

 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีชุมชน องค์
ต่างๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
สูงขึ้น คือ การด าเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกด้าน โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประสบผลส าเร็จเชิง
ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายบรรจง สอนสมบูรณ์ 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 115 หมู่ที ่5 ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52110 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.1-ปวช.3      
มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชา
เลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ  ดังนี้  

1. แผนการเรียนเตรียมแพทย์ 
2. แผนการเรียนเตรียมวิศวะ 
3. แผนการเรียนนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 
4. แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม 
5. แผนการเรียนกีฬา 
ปวช. 
1. ปวช. สาขาบัญชี 
2. ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ 

ขนาดของโรงเรียน : โรงเรียนขนาดกลาง 
ข้อมูลอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัด 23067383 ประเภทอัตรา 3224 แรงดัน 22-33 KV. 

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9802020005401909 
2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ าดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาค 
5) น้ าใช้ จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 

     โทรศัพท์ : 054-261413 โทรสาร : 054-261413  E-Mail : prtschool@gmail.com  
  
1.2 ข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 

ข้าราชการ
ครู 

(คน) 

ครูอัตรา
จ้าง (คน) 

ลูกจ้างประจ า 
(คน) 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 
(คน) 

พนักงาน
ราชการ 

รวม 
(คน) 

จ านวน 1 46 8 4 12 1 72 
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1.3 ข้อมูลผู้เรียน 

 ตารางแสดงจ านวนผู้เรียน  ปีการศึกษา 2561   รวม 860 คน (10 พ.ย. 2561) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 4 50 59 109 32 
ม.2 3 53 47 100 33 
ม.3  3 48 56 104 33 

รวม ม.ต้น 10 151 162 313 32 
ม.4 6 71 89 160 30 
ม.5 4 64 58 122 30 
ม.6 5 70 72 142 29 

รวม ม.ปลาย 15 205 219 424 30 
ปวช.1 1 7 18 25 24 
ปวช.2 2 11 33 44 23 
ปวช.3 2 13 41 54 27 

รวม ปวช. 5 31 92 123 25 
รวมทั้งสิ้น 30 387 473 860 29 
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ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  พนักงานราชการ 

(คน) 
แผนภมิูเปรียบเทยีบข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2561 

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 
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แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เรียน ในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 2143 1690 78.86 
คณิตศาสตร์ 2327 1217 52.30 
วิทยาศาสตร์ 3004 1926 64.11 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3284 2469 75.18 
สุขศึกษา และพลศึกษา 2521 2181 86.51 

ศิลปศึกษา 2395 1781 74.36 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 3928 3237 82.41 

ภาษาต่างประเทศ 4090 3017 73.77 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 448 303 67.63 

ค่าเฉลี่ย   72.79 
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 
2561 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา2561 

 

 
 

 ระดับการเปรียบเทียบและแนวโน้ม 
ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวนผู้เรียน 

ที่ได้ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

 
 2559 2560 2561 

ร้อยละ 70.24 75.10 72.79 
 

 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา2561 

ค่าร้อยละ 70.24 75.10 72.79

67.00
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69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00
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1.5)  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ  
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 109 109  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 100 100  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 104 100 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 160 160  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 122 122  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 142 139 3 
รวม 737 730 7 
เฉลี่ยร้อยละ  99.05 0.95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ชดุข้อมลู1 100.00 100.00 96.15 100.00 100.00 97.89

ชดุข้อมลู2 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 2.11
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120.00
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แก
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
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ระดับการเปรียบเทียบและแนวโน้ม ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

 
 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจ าปีการศึกษา 2561                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

แผนภูมิแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 
วิชาคือ วิชาภาษาไทย และ วิชาวิทยาศาสตร์ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 วิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 
 เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.53 27.08 27.12 34.96

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.56 29.70 31.81 37.34

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 29.10 30.28 36.43

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.24 36.10

0
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20
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50
60
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   2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   

 
  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 
วิชาคือ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 3 วิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
 เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 
ปีการศึกษา 2559 – 2561  

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.59 33.46 26.61 27.43 28.27

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.53 36.19 32.70 32.44 32.40

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์

ปีการศกึษา 2561 52.53 27.08 27.12 34.96

ปีการศกึษา 2560 49.33 27.9 23.24 31.95

ปีการศกึษา 2559 47.77 31.07 26.86 34.41
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แผนภมูแิสดงผลการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้
พืน้ฐาน  

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2559-2561 

แผนภูมิแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
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4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
1. กระบวนการด าเนินการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาด้วยกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  
กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมสืบค้นความรู้เนื่องในวัน
อาเซียน กิจกรรมโครงงานนวัตกร อีกท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง พูด เขียน การตอบค าถาม การสื่อสารภาษาและการคิดค านวณ โดยไม่จ ากัด
ความรู้เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนโดย
การบูรณาการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ท้องถิ่นและอาเซียน โรงเรียนสีเขียว สถานศึกษาสีขาว ท าให้ ผู้เรียนมีทักษะ แนวคิดบูรณาการ
เชื่อมโยงบนพ้ืนฐานของความสามารถในการคิด วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นแนวทางการแก้ป๎ญหา ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต และคิดอย่างเป็นระบบ 

มีการจัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนท าร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น โครงการส่งเสริมความประพฤติแบบ 
มีส่วนร่วมผู้เรียนผู้น าแต่ละต าบล การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
กีฬาสีภายใน การเลือกตั้ งคณะกรรมการสภาผู้ เรียน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น                       
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี                          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางโรงเรียนได้จัดบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เช่น บริการอินเทอร์เน็ต               
ไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในบริเวณโรงเรียน ห้องสมุด ห้องสืบค้นคอมพิวเตอร์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ             
ในโรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและน าเสนอผลงานอย่างท่ัวถึง  

นอกจากนี้โรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน         
ให้มีความรู้ ทักษะตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการ
จัดท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามเป้าหมาย โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของโรงเรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ คือ           
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถานศึกษาได้ส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                     
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดแทรก
และปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและรักท้องถิ่นของตน                  
มีทักษะในการใช้ชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักปรับตัวและ          
อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริง เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่ดีต่อผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด โรงเรียน ชุมชน กิจกรรมพัฒนา
พ้ืนที่ 5 ส ของโรงเรียน กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ห้องเรียนสีเขียว การอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจ า
สัปดาห์ ผู้เรียนเข้าร่วมทดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก อีกทั้งได้มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เพ่ือติดตามผู้เรียน ในความดูแลของครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจนส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
และพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ โดยได้ด าเนินการน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินผล       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาวิเคราะห์ และประมวลผล SWOT จากนั้นจึงมีการวางแผน
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ตามที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตร ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามเป้าหมาย 
โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือให้ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม       
ให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและรู้จักหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักการวางแผนการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางานและด าเนินการจนส าเร็จสถานศึกษามี           
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข ภูมิใจในผลงานของตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ 
ยังได้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพกายของผู้เรียนให้มีสุขภาพกายท่ีดีในการด าเนินชีวิต 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่
มีผลการเรียนวิชา
ภาษาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
          จากร้อยละผลการเรียนวิชาภาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ค่าร้อยละ 59.23 65.36 62.06
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 63 ที่มีผล
การเรยีนรายวิชา
ภาษาอังกฤษตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
          จากร้อยละผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

3. จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่
มีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ค่าร้อยละ 34.50 31.52 57.16
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
          จากร้อยละผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

 
 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่
มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับ 3  

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3 
 

 
 

   จากร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ค่าร้อยละ 94.96 53.75 69.58
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1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ที่มีผล
การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/
ชมรม) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับ ผ่าน  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ชุมนุม/ชมรม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2561 

 
 

         จากร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                
(ชุมนุม/ชมรม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ผ่าน                 
ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ที่มีผล
การเรียน รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(IS) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 
 
 

ผลการประเมิน ผ่าน ผลการประเมิน ไมผ่่าน  

ค่าร้อยละ 98.84 1.16

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ค่าร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 67.63

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00



15 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

         จากร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

 

1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 73 ที่มีผล
การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 
         จากร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ค่าร้อยละ 69.98 70.82 75.34
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2. ผู้เรียนได้รับรางวัล
ระดับภาค การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 
รางวัลต่อ 1 ปีการศึกษา 

สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน 

ระดับชาติ 
 

เหรียญเงิน 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ แล
เทคโนโลยีของผู้เรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 

การแข่งขันการสร้าง Web 
Application ระดับชั้น            
ม.4- ม.6 

ระดับชาติ เหรียญเงินเงิน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ แลเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

           จากสรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เมื่อเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
ผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
65 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เฉลี่ยตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา
ในปีการศึกษา 
2561 ตั้งแต ่
2.5 ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนักเรียน 

 
 
         จากร้อยละของจ านวนผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา          
ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และวิชาการศึกษา
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ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

ค้นคว้าอิสระของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ปานกลาง 
         แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา 2559 – 2561 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

2. คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 
30 ขึ้นไปของ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน             
(O-net) 
ระดับ
โรงเรียน
จ านวน 4 
รายวิชา ของ
ผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 (ข้ัน
พ้ืนฐาน)  

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ระดับโรงเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
         จาก คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ 

ปีการศึกษา 2559 47.77 31.07 26.86 34.41 49.51

ปีการศึกษา 2560 49.33 27.9 23.24 31.95

ปีการศึกษา 2561 52.53 27.08 27.12 34.96
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ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ปานกลาง 

3. คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 
30 ขึ้นไปของ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (o-
net) ระดับ
โรงเรียน
จ านวน 5 
รายวิชาของ
ผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 (ข้ัน
พ้ืนฐาน) 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ระดับโรงเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
         จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ปานกลาง 
 

 

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 73 ที่มีผล
การเรียนกลุ่มวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  
ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป       ปีการศึกษา 2559-
2561 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป ฃปีการศึกษา 2559-2561 

 
 
         จากร้อยละของจ านวนผู้เรยีนที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ 3 ข้ึนไป ในปีการศึกษา 2561 เมื่อ
เปรียบเทยีบกับค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเปา้หมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเีลิศ 
 

2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 มีเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
ประกอบอาชีพ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของผู้เรียนที่จบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

 
 
         จากร้อยละของจ านวนผู้เรยีน ของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของผู้เรียนที่จบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเปา้หมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

95.82 

4.18 

ปี 2561 

ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้ เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศั ก ร าช  2551 
ระดับดีเยี่ยม  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีเยี่ยม  ในปีการศึกษา 
2559 – 2561  

 
 
         จากร้อยละของ ของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีเยี่ยม  ในปีการศึกษา 
2561  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ใน
ระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ข้อที่ 7 รักความเป็น
ไทย ในระดับ ดีเยี่ยม  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ใน
ระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

 
   
         จากร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 
2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเปา้หมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจ เห็น
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
สืบทอดภูมิป๎ญญา
ไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่งผลให้
ได้รับรางวัลระดับ
ภาค 1 รางวัล ต่อ 1 
ปีการศึกษา 

ตารางแสดงรางวัลที่ได้รับซึ่งแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ป๎ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน 
นานาชาติ Certificate Of 

Appreciation The 
Fabulous Performance in 
the Festival of Cava 
de’Tirreni & Festival of 
Castrovillari 1-11 August, 
2018 Italy Republic 

การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ระดับนานาชาติ ณ 
ประเทศ อิตาลี 

ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตี                  
กลองปูจา ประจ าปี 2561  

การแข่งขันตี                  
กลองปูจา ประจ าปี 
2561 งานมหกรรมส
ลุงหลวง กลองใหญ่ปี๋
ใหม่เมืองล าปาง 
ประจ าปี 2561  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
      จากผลงานรางวัลที่ได้รับจ านวน 2 รางวัล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
     เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ข้อที่ 8 มีจิต
สาธารณะ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิต
สาธารณะ ในระดับ ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

 
 
        จากร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ 
ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



23 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2. จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ที่มีผลการประเมิน
ผ่าน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 
2559-2561 

 
 
        จากร้อยละของผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  
        เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.ผู้เรียนทุกระดับชั้น
ที่รักษาสุขภาพกาย
ให้เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย โดยมีน้ าหนัก
เทียบกับส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การ
เจริญเติบโตตามช่วง
วัย ตามเกณฑ์ของ
ส านักโภชนาการ 
กรมอนามัย มากกว่า
ร้อยละ 50 ของ
จ านวนผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น 

แผนภูมิแสดงร้อยละของ ผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย ที่เป็น
ปกต ิในปีการศึกษา 2561 

 
 

53.07 
44.29 44.75 

52.97 
61.89 

68.21 

44.42 
52.81 56.48 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4     ม.5  ม.6  ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

 จากร้อยละของจ านวนผู้เรียน ที่ผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่
เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย ที่
เป็นปกติ ในปีการศึกษา 2561  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จากการประเมินผลทางวิชาการพบว่าผู้เรียนสามารถอ่าน

ออกเขียนได้ในระดับที่เหมาะสม สามารถเขียนสื่อสาร โต้ตอบได้ ผู้เรียนรู้จักวางแผนและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีตามหลักวิถีประชาธิปไตย กล้าแสดงออกในทางที่ดี แสดงความคิดเห็นและวิพากย์ได้       
อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ป๎ญหาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน/สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี 
รวมทั้งแยกแยะความจ าเป็น ความส าคัญ รู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้  ความเข้าใจในทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
แต่ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งเป็นผลในภาพรวมทั้งประเทศที่มีคะแนนลดต่ าลง  
แต่ส าหรับผลของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผล   
การพัฒนาสูงขึ้นในระดับโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น           
จากปีการศึกษา 2560 คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา      
และวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้น
และการท างานหรือการประกอบอาชีพต่อไป 

ผู้ เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ ผู้ เรียน 
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน และกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
มีความตระหนัก รู้คุณค่า สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ตระหนัก      
ในโทษของสารเสพติด รักสุขภาพ ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง  
ของร่างกาย ยอมรับและเคารพในกฎกติกาของชุมชน โรงเรียน และสังคม อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน       
ในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นน าสู่สุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในระดับท่ีดีขึ้น 

จากผลการด าเนินงานผู้เรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานมหกรรมแสดงความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การเข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด การแข่งขันบรรยายธรรม  และ
ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมส าหรับ
เยาวชนฯระดับประเทศ ประจ าปี 2561 อีกทั้งผู้เรียนยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์
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ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภองาว โดยได้เป็นตัวแทนของอ าเภองาวเข้าร่วมการแข่งขันตี
กลองปู่จา ซึ่ง แข่งขันมหกรรมกลองใหญ่ สลุงหลวงปี๋ใหม่เมืองนครล าปาง ปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศ  
อีกทั้งผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย            
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนเป็นผู้มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  
เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกร  
สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นด้วยตนเอง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2561 
ของทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่น โดยมีการท ากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนคือ
กิจกรรมการตีก๋องปู่จา ซึ่งผู้เรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้มีส่วนร่วมกับสภาวัฒนธรรม อ าเภองาว ในการ
แข่งขันตีก๋องปู่จา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ประจ าปี 2561 ครองแชมป์ 3 ปีติดตอ่กัน  
 
4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนควรได้รับการด าเนินการเร่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ต่อเนื่อง และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้านทัศนคติที่ดีงาม       
ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม วัตถุต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ตนเองและวัฒนธรรมไทย 

สถานศึกษาควรน าข้อมูลสารสนเทศจากการสรุปประเมินผลให้เป็นไปตามการด าเนินการวางแผน
พัฒนาต่อไป และควรสร้างความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วนให้มากขึ้นทั้งผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรรัฐและเอกชน ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการจัดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในระบบออนไลน์ของ
โรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้สะดวก และควรมีแบบส ารวจความถนัด
ของผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพในระบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนส ารวจความถนัดได้ด้วยตนเอง ควร
จัดตลาดนัดอาชีพแก่ผู้เรียนปีละ 1 ครั้ง และควรมีหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ ........ 

1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดจ าแนก แยกแยะ 
และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น โดยฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
    2. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านทักษะความรู้ทางอาชีพ และสังคมด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน           
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 



26 
 

    3. พัฒนาให้ผู้ เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม             
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
    4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ ) ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
ในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  
    5. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิป๎ญญาไทย     
   6. พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการด าเนินการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์บริบท สภาพป๎ญหา ตลอดจนผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและ     
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 5 ภาคีเครือข่าย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา     
ในโรงเรียนเพ่ือวางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการมอบนโยบาย สนับสนุน งบประมาณ สถานที่และ   
การประสานงานต่างๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับคณะครูในการด าเนินการตามโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เป็นประจ า 
ทั้งด้านสายการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบด้านงานพิเศษ 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้รับรางวัลที่เกิดจากความรู้ความสามารถของครูและผู้เรียน ทั้งระดับ     
สหวิทยาเขต เขตพ้ืนที่ จังหวัดและประเทศ มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งจัดหาทรัพยากร งบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งอาศัยการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยมีการส ารวจความพึงพอใจ ผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสถานศึกษามีการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ในสถานศึกษา ได้สร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ภาคส่วนราชการประกอบด้วย
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ในการบริหารจัดการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบ 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) จนประสบผลส าเร็จในการระดมสรรพก าลัง การระดมสมองจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านคุณภาพของสถานศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพป๎ญหาความต้องการพัฒนา          
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง                 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและ                
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
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2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                     
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 

1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ    
ที่สถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจน  
 

โรงเรียนได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามหลักการ SWOT น าไปสู่การสร้าง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี2559 -2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง”ด้
พันธกิจของโรงเรียนมี 3 พันธกิจ คือ 
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมการวางแผนด าเนินการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ 
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียนและชุมชน  

        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในการพัฒนาอย่างเนื่องในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน
มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่สะท้อนผลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

รางวัลระดับ รางวัล/ผลงานดีเด่น 
ภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญเงิน การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

PPR-PODDED MODEL เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ในการคัดสรร
ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2561 จาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประเทศ รางวัลรองผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรยน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ม.บ.ท) ประจ าปี 2561 

ประเทศ รางวัลเรียญทอง ชนะเลิศ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้าน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

 
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
๒. สถานศึกษามีการ
สร้างภาคีเครือข่าย
ทางการศึกษาร่วม
พัฒนาการศึกษา 

มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model)  และนโยบายการบริหารงาน 
“โรงเรียนแห่ง ความสุข (Happiness School)” รวมทั้งการท างานเป็นทีม ที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน ร่วม ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมีความสุขจึงปฏิบัติงานอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนนโยบายในการ บริหารจัดการศึกษาได้น าพลังชุมชนของ “บวร” 
(บ้าน วัด โรงเรียน) เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา 

 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพด้านการ
พัฒนาวิชาการ ที่
ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่สะท้อนผล การจัดการคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้ 

รางวัลระดับ รางวัล/ผลงานดีเด่น 
ประเทศ รางวัลรองผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรยน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ม.บ.ท) ประจ าปี 2561 
ประเทศ รางวัลเรียญทอง ชนะเลิศ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้าน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

 
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านการ
พัฒนาวิชาการ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
2. สถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้
ได้รับรางวัลระดับ
ภาค 2 รางวัล ต่อ 1 
ปีการศึกษา 

จากผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการส่งผลต่อการคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับรางวัลดังนี้ 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 

ระดับภาค รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  

การแข่งขันแต่งกลอน
สุภาพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โครงการสารานุกรมไทย 
ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 
โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

สมาคมไลออนส์สากล ภาค 
310-A1 

ระดับประ 
เทศ 

รางวัล
เหรียญเงิน 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 

ระดับประเ
ทศ 

รางวัล
เหรียญเงิน 

การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 

ระดับ 
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 

ระดับ 
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 

ระดับ 
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญเงิน 

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 

ระดับ 
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 
 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 

ระดับ 
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-
ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน ครั้งที่ 
68 

          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. สถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพครู ให้ได้รับ
รางวัลระดับภาค 2 
รางวัล ต่อ 1 ปี
การศึกษา 

จากผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการส่งผลต่อการคุณภาพครู ให้ได้รับรางวัลดังนี้ 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 

ระดับ 
ประเทศ 

ชนะเลิศ ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน การประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดเีด่น
ประสพส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 8 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับ 
ประเทศ 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านบริหารจัดการ การ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและ
ผู้มีผลงานดีเด่นประสพส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งท่ี 8 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับ 
ประเทศ 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านบริหารจัดการ การ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและ
ผู้มีผลงานดีเด่นประสพส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งท่ี 8 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
เงิน 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
เงิน 

การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเท โนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
ทอง 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
ทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4 – ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
เงิน 

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมว ชา
การ และเทคโนโลยีของ
ผู้เรียน ครั้งที่ 68 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
ทอง 

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
เงิน 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) 
ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 
 

ระดับ 
ประเทศ 

ครูผู้ฝึกสอน
ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญ
ทอง 

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-
ม.6 

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของผู้เรียน 
ครั้งที่ 68 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. จ านวนครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80  ได้รับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพน้อย
กว่า 2 ครั้งต่อภาค
เรียน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
จากแผนภูมิ พบว่ามีครูและบุคลากรร้อยละ 85.92 (จ านวน 61 คน) ที่ได้รับ               

 การอบรมพัฒนาวิชาชีพน้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
จากแผนภูมิ พบว่า มีครูและบุคลากรร้อยละ 83.10 (จ านวน 59 คน) 

ที่ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพน้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การอบรมพัฒนาวิชาชีพของครูโรงเรียนประชา
รัฐธรรมคุณ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

1.41 1.41 
11.27 

85.92 

ไมเ่คยไดร้บัการพฒันา 

1 ครัง้/ภาคเรยีน 

2 ครัง้/ภาคเรยีน 

มากกวา่ 2 ครัง้/ภาคเรยีน 

2.82 9.86 
4.23 

83.10 

ไมเ่คยได้รับการพฒันา 

1 ครัง้/ภาคเรียน 

2 ครัง้/ภาคเรียน 

มากกวา่ 2 ครัง้/ภาคเรียน 
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2.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1.สถานศึกษามี
โครงการที่
หลากหลายในการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

       การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมาย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  ซึ่งมีการ
ด าเนินการ ตามโครงการ ดังนี้  
     1.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     2.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
     3.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารอ านวยการ  
     4.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     5.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผู้เรียน 
     6.  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     7.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
     8.  โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา 
     9.  โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกรเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แผนการปฏิบัติงานราชการ ของที่หลากหลายใน
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.สถานศึกษา
สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และ แหล่งเรียนรู้ภายนอก เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยของสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และ แหล่งเรียนรู้
ภายนอก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  PRT ICT CARE 

 
 
       สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2561 โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ โดยมีระบบดังต่อไปนี้ 
     1. งานระบบเครือข่าย (Network Administration)  
          - ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย ระบบ Security และ Server  
          - ดูแลทางด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  
          - ดูแลระบบเครือข่ายต่างๆ ในโรงเรียนทั้งหมด เช่น Office ต่างๆ ในโรงเรียน  
      2. งานซ่อมบ ารุง (PC Support and Maintenance)  
          - ติดตั้ง ดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในโรงเรียน  
          -บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ  
       3. งานพัฒนาเว็บไซต์ Web Developer  
          - น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.prt.ac.th และ 
Facebook ฯลฯ 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  PRT ICT CARE เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
PRT ICT CARE 

งานระบบเครือขา่ย  
(Network Administration) 

งานซอ่มบ ารุง 
 (PC Support and 

Maintenance) 

งานพฒันาเว็บไซต์  
(Web Developer) 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
2.จ านวนผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
สามารถเข้าถึงการ
บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

แผนภูมิร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2560 

 
 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และการสัมภาษณ์ผู้เรียน ถึงการบริการ
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน แล้วสรุปเป็นจ านวนร้อยละ แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 
3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดระบบบริหาร มี เป้ าหมายชัด เจน บุคลากรทุกฝ่ าย ในสถานศึกษา                      
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้สถานศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุม
โดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมระดมสมอง เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายการศึกษา   
ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการก ากับ นิเทศติดตาม ด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนได้รับรางวัลได้รับรางวัลเหรียญเงิน การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPR-PODDED MODEL เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2561 ระดับภูมิภาค จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมครูให้พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ที่สามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นและสร้างเครือข่ายวิชาการให้หลากหลาย เชื่อมโยงกับสังคมยุคป๎จจุบัน 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป  โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้ ....... 

1.มีโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
 2.มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 3.มีโครงการยกระดับความก้าวหน้าทางวิชาการ การแข่งขันสู่ความเป็ยเลิศของผู้เรียน 
 4.มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า 
 5.มีโครงการพัฒนาครูสู่ครุมืออาชีพ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
1. กระบวนการด าเนินการ 

ครูผู้สอนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ ก าหนดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ การทดลอง จนผู้เรียนสามารถ
สรุปองค์ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาและสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี           
และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ผู้เรียน   
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะสอน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  

ทั้งนี้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรม กล้า
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และฝึกแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ จน
ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อีกทั้งสถานศึกษามีแผนงานโครงการต่างๆ ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยง
ความรู้ บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นพ้ืนฐานอย่าง
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เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมตามโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล      
การอภิปรายและสรุปผล  ทั้งนี้สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ท้องถิ่นคนละ 1 แผนฯ ต่อ 1 ภาคเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ครู
มอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงาน เช่น โครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ โครงงานวิชาสังคมศึกษา และโครงงานอาชีพ 
ซึ่งผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการท าโครงงานที่เป็นทฤษฎี และจากภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
วิทยากรท้องถิ่น และคิดอย่างเป็นระบบ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โรงเรียนได้รับรางวัล ครูผู้สอนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARD ประจ าปีการศึกษา 
2561 มีผลผลิตของผู้เรียนที่เป็นนวัตกรทุกชั้นเรียน คือ 1 ห้องเรียน 1 นวัตกร ท าให้มีกระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
  1. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง       
เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาต่อยอด ผ่านกิจกรรมนวัตกร (การสร้างสรรค์ชิ้นงาน) ซึ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รู้จักคิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที 
ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือท าด้วยตนเอง ได้น าผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าผลงาน  ที่ประจักษ์ และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อได้อย่างเหมาะสม 
 2. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุณ มีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ชื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ยังมีการสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้ ผู้เรียน
สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณในการ
เลือกใช้สื่อ และน าเสนอสื่อในทางที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน และสามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะไปยังผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ส่งผล
ให้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์                 
เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นตนเอง 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ              
มีสุขภาวะทางกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ 
 4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ โรงเรียน
ประชารัฐธรรมคุณ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือมีการสะท้อนกลับผลการเรียนให้ผู้เรียนได้รับทราบ เพ่ือน าผลไปพัฒนาตนเองต่อไป  
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้            
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา               
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โดยการจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ 5 ภาคีเครือข่าย 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชี้แจงการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนและทบทวนความส าคัญของ  
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้ได้รับทราบ  
 อีกทั้งทางโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการน าเสนอ  
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยจั ดท าเป็นรายงานเอกสาร  
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น               
จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม               
ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน  

เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามฝ่ายงาน/
มาตรฐานต่าง ๆ น าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วม                  
ของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถานศึกษาสรุปและประเมินผล
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีพร้อมรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง               
เป็นรูปธรรม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
สามารถน าสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 

 

         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒. จ านวนครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับ
การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ธรรมชาติ
ของผู้เรียนและบริบท
สถานศึกษาและ
ท้องถิ่น ที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วนและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559- 
2561 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๓. จ านวนครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือ
แก้ป๎ญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพ
ป๎ญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่มีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษา
สนับสนุนการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ป๎ญหาท้องถิ่น ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

สถานศึกษามีระบบในการสนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่งเรียนรู้       
ภูมิป๎ญหาท้องถิ่น บรรลุเป้าหมาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย สนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญหาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิตัิการ 

แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทีใช้ใน 

การเรียนการสอน 

สญัญาณอินเทอร์เน็ต 

 

แหลง่เรียนรู้ภายใน 

แหลง่เรียนรู้ภายนอก 

-สญัญาณอินเทอร์เน็ต 
 

 

-อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทีใช้ใน 

การบริหารจดัการ 

สญัญาณอินเทอร์เน็ต 

 

-โครงการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
 

 

-โครงการสง่เสริมการผลติพฒันาลือ่ฯ 
 

 



45 
 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
2. สร้างและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละ ของ ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 
2559 – 2561  

 
 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย แผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้น
เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1.มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
-นโยบายการบริหารงาน “โรงเรียนแห่งความสุข” 
-การน าพลังชุมชนของ “บวร” (บ้าน วัด และโรงเรียน) ในกิจกรรมระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมทางการศึกษาทุกภาคส่วน  
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
2.มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายในการดู
ช่วยเหลือผู้เรียน 

-ครูที่ปรึกษาทุกคนได้ด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 100 
-มีการจัดกิจกรรมแนะแนว พบปะครูที่ปรึกษาประจ าชั้น และหัวหน้าระดับชั้นเรียน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคน 

 

          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย โครงการและจัดกิจกรรม และระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่า
เป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

-ระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
-มีโปรแกรมรายงานผลการศึกษา SGS 

 

        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับ ระบบการ
วัดและประเมินผลของสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษามีการ
นิเทศติดตามการสอน
อย่างเป็นระบบ 

-มีระบบการนิเทศและติดตามของสถานศึกษา 

 

จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ
นิเทศของสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่า
เป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 กลุ่ม จ านวนครูเข้าร่วมคิด
เป็นร้อยละ 86.36  
      จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
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3. จุดเด่น  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และตามรูปแบบ Active learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์จากการเข้าร่วมการประกวดรางวัลอัน
ทรงคุณค่า OBEC AWARD ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ควรน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
2. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ยังขาดการดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ 

ตามแผนเฉพาะบุคคล 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ ........ 
 1. โครงการส่งเสริมให้ครูน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 2. กิจกรรมส าหรับผู้ เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/ผู้ เรียนเรียนรวม ให้ผู้ เรียน                
มีความรู้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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สรุปผลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ด้านความรู้และด้านคุณธรรม) อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ    

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2561  

มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ระดับ 
ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ด ี
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ปานกลาง 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

 2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย ปานกลาง 

 3. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย ปานกลาง 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ด ี

 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 
3  

เป็นไปตาม
ค่า
เป้าหมาย 

ดี 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 
ผ่าน  

เป็นไปตาม
ค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

เป็นไปตาม
ค่า
เป้าหมาย 

ดี 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
 
 

1.จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 
 

เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

 2. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับภาค การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 1 รางวัลต่อ 1 ปีการศึกษา  

เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปานกลาง 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม

หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

ไม่เป็นไป
ตามค่า
เป้าหมาย 

ปานกลาง 

 2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 4 รายวิชา 
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้ันพื้นฐาน)  

ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 

ปานกลาง 

 3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 5 รายวิชา
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้ันพื้นฐาน) 

ไม่เป็นไป
ตามค่า
เป้าหมาย 

ปานกลาง 

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับ 3  ขึ้นไป 

เป็นไปตาม
ค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพ 

เป็นไปตาม
ค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2552 ในระดับ ดีเยี่ยม   

เป็นไปตาม
ค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อ
ที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิป๎ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับภาค 1 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อ
ที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ ดีเยี่ยม  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

 2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินผ่าน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ปานกลาง 
 1.ผู้เรียนทุกระดับชั้นรักษาสุขภาพกายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยมี

น้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตาม
ช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย มากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 

ปานกลาง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษา  เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
 

ยอดเยี่ยม 

 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านการพัฒนาวิชาการ ที่
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ได้รับรางวัลระดับภาค 2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 3. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพครู ให้ได้รับรางวัลระดับภาค 2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพน้อยกว่า 

2 ครั้งต่อภาคเรียน 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

2.5  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

 ยอดเยี่ยม 

 1.สถานศึกษามีโครงการที่หลากหลายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 ยอดเยี่ยม 

 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

 ระดับ 
ดีเลิศ 

3.1 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ดีเลิศ 

 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สามารถน าสามารถไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา
และท้องถิ่น ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 3. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ป๎ญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ป๎ญหาและความต้องการจ าเป็น 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 
 1. สถานศึกษาสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิป๎ญหาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ยอดเยี่ยม 
 1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ

เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดู
ช่วยเหลือผู้เรียน  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 1. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้ 

 ดีเลิศ 

 1. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

สรุปมาตรฐานโดยรวม ดเีลิศ 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
     ผู้เรียนเป็นผู้มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  
เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
นวัตกร สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
ขึ้นด้วยตนเอง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนอยู่ในระดับดี 
และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ปีการศึกษา 2561 ของทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา 
ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ มีการท ากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนคือกิจกรรมการตีก๋องปู่จา ซึ่งผู้เรียน
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้มีส่วนร่วมกับสภา
วัฒนธรรม อ าเภองาว ในการแข่งขันตีก๋องปู่จา ซึ่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 
2561ครองแชมป์ 3 ปีติดตอ่กัน 
 

 คุณภาพของผู้เรียน 
     ผู้เรียนควรได้รับการด าเนินการเร่งพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด
วิ เคราะห์ ให้ต่อเนื่อง และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ควรได้รับ
การส่งเสริมด้านทัศนคติที่ดีงามต่อความเป็นไทย 
สถานศึกษาควรน าข้อมูลสารสนเทศจากการสรุป
ประเมินผลให้เป็นไปตามการด าเนินการวางแผนพัฒนา
ต่อไป ควรสร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากทุกภาคส่วนให้มากขึ้นทั้งผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
รัฐและเอกชน ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการจัดข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในระบบออนไลน์ของโรงเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจได้สะดวก และควรมีแบบส ารวจความถนัดของ
ผู้ เรียนเพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพในระบบ
ออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนส ารวจความถนัดได้ด้วยตนเอง 
ควรจัดตลาดนัดอาชีพแก่ผู้เรียนปีละ1ครั้ง และควรมี
หลักสูตรให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้ เรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนช่าง
อุตสาหกรรม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     สถานศึกษามีการจัดระบบบริหาร มีเป้าหมาย
ชัดเจน มีใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุมโดยใช้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา 
นโยบายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ าน  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 5 1 โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
กระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับ
รางวัลได้รับรางวัลเหรียญเงิน การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม PPR-PODDED MODEL เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2561 ระดับภูมิภาค จากคุรุสภา 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน     
   เป็นส าคัญ 
     ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามรูปแบบ Active learning ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์จากการเข้าร่วม
การประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARD 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณควรพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ ง  มีส่ วนร่ วมรับผิ ดชอบต่อผลการ         
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา ส่งเสริมครูให้พัฒนาศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นและสร้างเครือข่าย
วิชาการให้หลากหลาย เชื่อมโยงกับสังคมยุคป๎จจุบัน 
 
 
 
 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
   เป็นส าคัญ 
     ครูผู้สอนควรน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  และผู้ เรียน 
ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ยังขาดการดูแล 
ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ตามแผนเฉพาะ
บุคคล 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดจ าแนก แยกแยะ 

และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น โดยฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
    2. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านทักษะความรู้ทางอาชีพ และสังคมด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน           
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
    3. พัฒนาให้ผู้ เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม             
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
    4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ ) ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
ในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  
    5. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิป๎ญญาไทย     
   6. พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
 7   .โรงเรียนมีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
  8  . โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เน้นยกระดับความก้าวหน้าทาง
วิชาการทางด้านการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน 
 9. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 10. โครงการส่งเสริมให้ครูน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 11. กิจกรรมส าหรับผู้ เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/ผู้ เรียนเรียนรวม ให้ผู้ เรียน                
มีความรู้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน 
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หนังสืออ้างอิง 

 ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2559). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร. 
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แหล่งอ้างอิง 
ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

(คน) 
พนักงาน
ราชการ 

รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 2559 3 44 8 5 14 2 76 
ปีการศึกษา 2560 3 44 8 5 14 1 76 
ปีการศึกษา 2561 1 46 8 4 12 1 72 

 
2) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู บุคลากร ทั้งหมด จ านวน 48 คน โดยจ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ,กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา จ านวน 48 คน และบุคลากร(ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  -  คน 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ที ่ หมวด 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 พนักงานราชการ - 1 1 

2 ครูผู้ช่วย - 1 1 

3 ค.ศ.1 1 5 6 
4 ค.ศ.2 8 7 15 
5 ค.ศ.3 10 15 25 
6 ค.ศ.4 - - - 
  รวม 19 29 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
2 สนับสนุนการสอน - - - 
3 งานแนะแนว - - - 
4 ภาษาไทย - 5 5 
5 วิทยาศาสตร์ 5 4 9 
6 คณิตศาสตร์ - 5 5 
7 สังคมศึกษาฯ 2 3 5 
8 ศิลปศึกษา 2 1 3 
9 สุขศึกษาฯ 2 1 3 
10 การงานอาชีพฯ 7 5 12 
11 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5 
  รวม 20 27 48 

 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนใน
แต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์/ภาค

เรียนที2่) 
บริหารการศึกษา 1 - 
สนับสนุนการสอน - - 
งานแนะแนว - - 
ภาษาไทย 5 24.00 
วิทยาศาสตร์ 9 23.22 
คณิตศาสตร์ 5 27.25 
สังคมศึกษาฯ 5 25.20 
ศิลปศึกษา 3 23.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 19.40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 23.53 
ภาษาต่างประเทศ 5 23.86 

รวม 48 23.68 
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2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2561  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.53 27.08 27.12 34.96 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.56 29.70 31.81 37.34 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 29.10 30.28 36.43 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.24 36.10 

 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.59 33.46 26.61 27.43 28.27 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.53 36.19 32.70 32.44 32.40 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
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2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รหัสวิชา 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละ
แต่ละ

รายวิชา
ระดับ 
2.5 ขึ้น

ไป 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 6 61 38 155 181 309 195 155 1100 90.45 
2 คณิตศาสตร ์ 8 132 170 306 220 164 70 99 1169 73.48 
3 วิทยาศาสตร ์ 4 75 135 325 303 348 166 146 1502 85.75 
4 สังคมศึกษา 14 94 88 245 257 364 199 759 2020 90.30 
5 สุขศึกษาฯ 8 14 67 88 103 221 360 409 1270 92.99 
6 ศิลปศึกษา 14 43 67 175 239 241 189 238 1206 89.72 
7 การงานอาชีพฯ 21 83 55 161 235 415 422 659 2051 92.25 
8 ภาษาต่างประเทศ 25 95 104 240 245 235 178 855 1977 88.67 
9 IS 3 8 20 34 29 32 38 62 226 86.28 

รวม 103 605 744 1729 1812 2329 1817 3382 12521 74.60  
ร้อยละ 0.82 4.83 5.94 13.81 14.47 18.60 14.51 27.01   

รวมกลุ่ม 11.59 13.81 74.59   
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รหัสวิชา 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละ
แต่ละ

รายวิชา
ระดับ 
2.5 ขึ้น

ไป 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 21 30 34 108 179 234 200 237 1043 81.50 
2 คณิตศาสตร ์ 23 42 104 325 268 193 109 94 1158 57.34 
3 วิทยาศาสตร ์ 4 75 135 325 303 348 166 146 1502 64.11 
4 สังคมศึกษา 24 37 72 241 196 240 183 271 1264 70.41 
5 สุขศึกษาฯ 28 18 45 72 135 227 239 487 1251 86.97 
6 ศิลปศึกษา 25 136 56 98 113 215 160 386 1189 76.51 
7 การงานอาชีพฯ 46 96 86 143 242 328 403 533 1877 80.23 
8 ภาษาต่างประเทศ 44 220 121 224 322 346 248 588 2113 71.18 
9 IS 14 5 20 41 23 46 47 26 222 63.96 

รวม 229 659 673 1577 1781 2177 1755 2768 11619   
ร้อยละ 1.97 5.67 5.79 13.57 15.33 18.74 15.10 23.82    

รวมกลุ่ม 13.43 13.57 72.99    
 
3) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับ 
ชั้น 

ประ 
เมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

รายข้อ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 รวม 
ม.1 - 6 
จ านวน 
742 คน 

ระดับ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ร้อยละ 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ 2 11 74 65 83 64 86 33 8 23 55 

ร้อยละ 1.48 9.97 8.76 
11.1

9 
8.63 

11.5
9 

4.45 1.08 3.10 7.41 

ระดับ 3 727 664 673 655 674 652 705 730 715 683 

ร้อยละ 
97.9

8 
89.4

9 
90.7

0 
88.2

7 
90.8

4 
87.8

7 
95.0

1 
98.3

8 
96.3

6 
92.0

5 
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับ 
ชั้น 

ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

รายข้อ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 รวม 
ม.1 – 6 
จ านวน 
737 คน 

ระดับ 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

ร้อยละ 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 

ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ 2 53 101 111 117 120 112 97 62 45 110 

ร้อยละ 7.19 
13.7

0 
15.0

6 
15.8

8 
16.2

8 
15.20 

13.1
6 

8.41 6.11 14.93 

ระดับ 3 670 622 612 606 603 611 626 661 678 613 

ร้อยละ 90.91 
84.4

0 
83.0

4 
82.2

3 
81.8

2 
82.90 

84.9
4 

89.6
9 

91.9
9 

83.18 

 
4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา)  ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับ 
ชั้น 

ประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คน) 

รายข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 รวม 
ม.1 – 6 
จ านวน 
742 คน 

ระดับ 0 4 4 4 4 4 4 

ร้อยละ 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

ระดับ 1 0 0 0 0 3 0 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 

ระดับ 2 125 198 193 238 253 217 

ร้อยละ 16.85 26.68 26.01 32.08 34.10 29.25 

ระดับ 3 613 540 545 500 482 521 

ร้อยละ 82.61 72.78 73.45 67.39 64.96 70.22 
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ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับ 
ชั้น 

ประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คน) 

รายข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 รวม 
ม.1 – 6 
จ านวน 
737 คน 

ระดับ 0 14 14 14 14 14 14 

ร้อยละ 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 

ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ 2 174 196 215 227 219 215 

ร้อยละ 23.61 26.59 29.17 30.80 29.72 29.17 

ระดับ 3 549 527 508 496 504 508 

ร้อยละ 74.49 71.51 68.93 67.30 68.39 68.93 
 
3. แหล่งเรียนรู้ 

1) สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตารางที่ 13 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 300 860 แหล่งค้นคว้านอกเวลาเรียน 
2. ศูนย์การเรียนรู้อ าเภองาว 15 50 จัดประชุมสัมมนา/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ 100 200 ศึกษาเอกสาร/สื่อ 
4. ห้องแนะแนว 50 250 แนะแนวการศึกษาต่อ/กยศ. 
5. ห้องพยาบาล 80 860 บริการด้านสาธารณสุข 
6. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต 100 860 สืบค้นข้อมูล 
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ตารางที่ 14 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 
1. วัดพระธาตุล าปางหลวง 2 ผู้เรียน ศึกษา 
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (แม่เมาะ) 

2 ผู้เรียน เข้าค่ายกิจกรรมโรงเรียน            
สีเขียว 

3. วัดเจ็ดยอด 1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

4. หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 3 ผู้เรียน ศึกษาประวัติศาสตร์
ล้านนา 

5. เวียงกุมกาม 2 ผู้เรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ 
6. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ผู้เรียน ศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านพืชพรรณ
ธรรมชาติ 

7. มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ผู้เรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม 

8. วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 10 ผู้เรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม 

9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

1 ผู้เรียน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

10. ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
บ้านทุ่งศาลา 

1 ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ด้านการเกษตร 

11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ผู้เรียน  
12. ITSC ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 ผู้เรียน เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

13. หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ 

1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติศาสตร์
ล้านนา 

14. วัดพระสิงห์ 1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

15. สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 ผู้เรียน เรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 

16. วัดเจดีย์หลวง 1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

17. วัดป่าดาราภิรมย์ 1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 
18. วัดร่องขุ่น 1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/

เรียนรู้ทางด้านศาสนา 
19. สามเหลี่ยมทองค า 1 ผู้เรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/

เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจ 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70 - 79 
ดี (3) ร้อยละ 60 – 69 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50 – 59 
ปรับปรุง (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย 

รางวัล ร้อยละตามเกณฑ์ 

ยอดเยี่ยม (5) มี ระดับประเทศ/นานาชาติ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด/เป็นแบบอย่าง/ 
มีความเป็นเลิศ/มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/
มีนวัตกรรม 

ดีเลิศ (4) มี ระดับภาค/จังหวัด มีการพัฒนา/เป็นระบบ/มีการบูรณาการ/
หลากหลายรูปแบบ 

ดี (3) มี ระดับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานในก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด/
ครบกระบนการ/เหมาะสม/เพียงพอ 

ปานกลาง (2) มี ระดับโรงเรียน/ศูนย์/
เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/เป็นไปตามเป้าบางส่วน 

ปรับปรุง (1) มี/ไม่มี ไม่มี ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด/ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ไม่ส่วเสริม/ไม่ส่งผล 

  

ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมาย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 
2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
3. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3  
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ผ่าน  
2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

1.จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับภาค การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 รางวัลต่อ 1 ปี
การศึกษา  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาในปี

การศึกษา 2561 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 4 รายวิชา ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้ันพื้นฐาน)  
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 5 รายวิชาของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้ันพื้นฐาน) 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 
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 2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ

ประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับ ดีเยี่ยม   
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดี
เยี่ยม 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ป๎ญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับภาค 1 
รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ ดี
เยี่ยม  

2. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 1.ผู้เรียนทุกระดับชั้นรักษาสุขภาพกายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยมีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูง

อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรม
อนามัย มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษา  
 
 
 
 



73 
 

มาตรฐานการศึกษา 
2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านการพัฒนาวิชาการ ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับ
รางวัลระดับภาค 2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครู ให้ได้รับรางวัล
ระดับภาค 2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพน้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

2.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 1.สถานศึกษามีโครงการที่หลากหลายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

2.สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

2.จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1  การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา ที่สามารถน าสามารถไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ป๎ญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพป๎ญหาและความต้องการจ าเป็น 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษาสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญหาท้องถิ่น ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

2.มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูช่วยเหลือผู้เรียน  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นระบบ 

2. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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2. ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 



77 
 

3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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3. ค่ายภาวะผู้น า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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4. ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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5. กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ 
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6. ประชุมผู้ปกครองผู้เรียน 
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7. วันวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 



83 
 

8. กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และประเพณี 
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9. กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ กีฬาสี 
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10. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการตีกลองปู่จา 
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ค าสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ที ่072/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

......................................... 
  

ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                  
พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2551 และ 2553 มาตรา 27 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่สั่งการให้ค าปรึกษาติดต่อประสานงาน อ านวยความสะดวก             
ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  1.1 นายบรรจง    สอนสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายส าราญ  สูงติวงศ ์  รองประธานกรรมการ 

1.3 นางพรรณี  ช้างเพ็ง   กรรมการ 
1.4 นายทรงฤทธิ์  ใหม่คามิ   กรรมการ 

  1.5 นางจีรารัตน์   แก้วบุญเรือง  กรรมการ 
1.6 นายฐิติ  นครสุวรรณ์  กรรมการ 
1.7 นายเสน่ห์  ชุมแสน   กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นายเกรียงศักดิ์   จ าปาอูป   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน มีหน้าที่ประเมินผลมาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหาร 
ด้านสถานศึกษา ด้านกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ เป็นทั้งเอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ และสรุปผลการประเมิน ส่ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

/2.1 มาตรฐานที่ 1  
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2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมแฟ้มรายงานผล

มาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วย ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ   
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเทียบเคียง/ ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  

   1. นายส าราญ  สูงติวงศ ์  ประธานกรรมการ 
   2. นางกรรณิศา  ธิปทา   รองประธานกรรมการ  
   3. นางประพิศ  ใหม่คามิ   กรรมการ 
    4. นายสมพงษ์  อินต๊ะเสน  กรรมการ 
   5. นางมาลา  จิตรรักชาติ  กรรมการ 
   6. นายดุสิต  กันทะมา  กรรมการ 
   7. นางธนิตา  สูงติวงศ ์  กรรมการ 
   8. ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ        ร่วมชาติ  กรรมการ 
   9. นางสาวอรุณีย์  กองนาค   กรรมการ 

10. นายมนตรี  รุ่งฉัตร   กรรมการ 
   11. นางอรพิน  ควรสุวรรณ  กรรมการ 
   12. นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว   กรรมการ 
   13. นางสมบูรณ์  ใจเอ้ือน   กรรมการ 
   14. นางอมรภัค  ธรรมสุภา  กรรมการ 
   15. นายภัทรพล  ควรสุวรรณ  กรรมการ 
   16. นายวิชัย  วงค์ไชย   กรรมการ  
   17. นางชรินรัตน์             สิขิวัฒน์  กรรมการ 

18. นายภูวนาถ  สร้อยทอง  กรรมการ 
   19. นายสนธยา  บุญค า   กรรมการ 
   20. นางสาวนภัสรา นัดดากุล  กรรมการ 
   21. นางวาทิณี  ท้าวใจยา  กรรมการ 
   22. นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม  กรรมการ 
   23. นายภานุเดช  มั่นเหมาะ  กรรมการ 
   24. นายณัฐพล  พันธุ์นิล   กรรมการ 
   25. นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร   กรรมการและเลขานุการ 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียม
แฟ้มรายงานผลมาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วย การด าเนินการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ  และด้าน
สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                                         

/มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐานจากตารางเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

   1. นายทรงฤทธิ์  ใหม่คามิ   ประธานกรรมการ 
2. นายฐิติ  นครสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 

   3. นายมนูญ  กิติกุศล   กรรมการ  
4. ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ        ร่วมชาติ  กรรมการ  
5. นางสุภาพรรณ คงสนุ่น   กรรมการ 

   6. นางผ่องพรรณ  จิตสง่า   กรรมการ 
   7. นางสาวนงนุช  จิตตา   กรรมการ 
   8. นายสกล  ศิริผ่อง   กรรมการ 
   9. นายดุสิต  กันทะมา  กรรมการ 

10. นายพินิจ  ตาจีน   กรรมการ 
   11. นางสาวนิฤมล   โนวิชัย   กรรมการ 
   12. นางสาวกิตติวรา เมืองมูล   กรรมการ 
   13. นางทัศนพร  นามวงค์   กรรมการ 
   14. นางสกาวรัตน์ เชียงทอง  กรรมการ 
   15. นางสาวชฎาพร ยินดี   กรรมการ 
   16. นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
   17. นางสาวดานุมาศ ทิยาว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีหน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลและเตรียมแฟ้มรายงานผลมาตรฐานซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยเทียบเคียง/ ความเชื่อมโยงของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 1. นางพรรณี  ช้างเพ็ง   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร   รองประธานกรรมการ 
3. นางรจนา  จันทร์ทิพย์  กรรมการ 
4. นางธนิตา  สูงติวงศ ์  กรรมการ 

   5. นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกุล  กรรมการ 
   6. นางประพิศ  ใหม่คามิ   กรรมการ 
   7. นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข  กรรมการ 
   8. นางอรพิน   ควรสุวรรณ  กรรมการ 

/9. นางเบญญทิพย์    ธิกานนท์ 
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   9. นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์  กรรมการ 
   10. นางสาวภัทิรา กาวินันท์   กรรมการ 
   11. นายปฏิจักร  ประขัน   กรรมการ 
   12. นางสาวอธิฐาน ป๎นงาม   กรรมการ 
   13. นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง   กรรมการ 
   14. นางสาวกิตติวรา เมืองมูล   กรรมการ 
   15. นายปฏิภาณ  สิทธิวงค ์  กรรมการ 
   16. นางสาวอัญญารัตน์ อ่อนน้อม  กรรมการ 
   17. นางกรรณิศา  ธิปทา   กรรมการและเลขานุการ 
   18. นางสาวอรอนงค์ นามวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่จัดท าแฟ้มคู่มือ/แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 กระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือมอบให้
คณะกรรมการ แต่ละมาตรฐานและเก็บรวบรวมเพ่ือสรุปผลการประเมินข้อมูลที่รวบรวมได้จากคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐาน จัดท ารายงานการประเมินตนเองพิมพ์เป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย 
  3.1 นายเสน่ห์  ชุมแสน   ประธานกรรมการ 
  3.2 นายเกรียงศักดิ์ จ าปาอูป   รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางสาวดานุมาศ ทิยาว   กรรมการ 
  3.4 นายพินิจ  ตาจีน   กรรมการ 
  3.5 นางสาวนิฤมล   โนวิชัย   กรรมการและเลขานุการ 
  
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
   สั่ง ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 
 

                                      
 

             (นายบรรจง   สอนสมบูรณ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
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