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รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม (PPR Model ) 

ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P1) Policy (นโยบาย) 

องคประกอบท่ี 1 

องคคณะบุคคล/คณะกรรมการ 

องคประกอบท่ี 2 

กระบวนการบริหาร 

แบบมีสวนรวม 

องคประกอบท่ี 3 

ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 

• คณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ 

• คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีน

ประชารัฐธรรมคณุ  

• สมาคมผูปกครองครูและเครือขายผูปกครอง

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

• ชมรมศิษยเกาโรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ 

• คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

• การวางแผน 

• การจัดองคการ 

• การอํานวยการ 

• การนําแผนไปปฏิบัต ิ

• การประเมินผล 

• การปรับปรุงและ

พัฒนา 

• กลุมบรหิารวิชาการ 

• กลุมบรหิารงบประมาณ 

• กลุมบรหิารอํานวยการ 

• กลุมบรหิารท่ัวไป 

• กลุมบรหิารกิจการนักเรยีน 

• กลุมบรหิารแผนงานและ

สารสนเทศ 

(R) Results  (ผลสมัฤทธิ์) 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

 ดานผูเรียน    ครูและบุคลากร    ผูบริหาร    สถานศึกษา     ผูปกครอง   และชุมชน 

• นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

• นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

• นโยบายของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

(P2) Participatory Management (การบริหารแบบมีสวนรวม) 
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1. ช่ือผลงาน   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม (PPR Model)  

ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

2. ช่ือเจาของผลงาน   นายชิงชัย     ทิพยมณฑา 

  ตําแหนง      ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

 

3. ความสําคัญและความเปนมา 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และตอเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมีบัญญัติ

อยูในกฎหมายตางๆ อีกมากมาย อีกท้ังพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี พุทธศักราช 2546 ก็ไดใหความสําคัญของการใหประชาชนเปนศูนยกลางใหมีการปฏิรูประบบราชการท่ี

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินอีกดวย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551 : บทนํา) ใน

การจัดการศึกษานั้น จะมีความเก่ียวของกับชุมชน ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชน จึงมีความสําคัญ

และมีความจําเปน ภิญโญ สาธร (2526: 315) ไดระบุไววาในฐานะท่ีโรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งของสังคม

และอยูในสังคมของประชาธิปไตยโรงเรียนควรเปนของประชาชน จัดการเรียนการสอนโดยการรูเห็น และ

ความรวมมือของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชนจะตองชวยกัน ในการเปนผูนํากระทําการพัฒนา

ตนเอง มิใชเปนผูรับการพัฒนาเทานั้น ท้ังนี้เนื่องจากผูกระทําการพัฒนาจะเปนผูไดรับประโยชนจากการ

พัฒนาโดยตรง ดังนั้น ควรยึดหลักสําคัญใหทุกสวนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเอง วิเคราะห

ตนเองและเม่ือประชาชนมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงแลว กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของ

ประชาชน จะเปนปจจัยท่ีสําคัญในการบวนการพัฒนาซ่ึงจะตองมีการพิจารณาและสวนรวมเกิดจาก

แนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ ความสนใจและความกังวลรวมกัน ความเดือดรอนและความไมพอใจรวมกัน

และ การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา   

ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายพัฒนาการศึกษา 8 ขอ 5 กลไกการขับเคลื่อนและ 2 

แนวทางการบริหารจัดการ ในป 2557 ไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบายและกลไกดังกลาวขางตน จะดําเนินการเปน 2 สวน โดยสวนแรกคือตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องสําคัญตางๆ  เชน ผลการทดสอบ PISA ของไทย เม่ือไดตั้งเปาหมายใหผล

การจัดอันดับการศึกษาไทยอยูในอันดับท่ีดีข้ึน ก็จะตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือผลักดันเรื่องนี้อยางจริงจังและ

ตอเนื่อง โดยระดมผูท่ีเก่ียวของและภาคสวนตางๆ เขามารวมขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มตนจาก

คณะกรรมการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ PISA และสวนสุดทายคือ จัดประชุมปฏิบัติการ 

(Workshop) อยางเปนระบบ โดยจะระดมความคิดและการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนให

เปนไปตามนโยบาย ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนของกระทรวงศึกษาธิการและท้ังสังคม เพ่ือ

รวมกันยกเครื่องการศึกษาไทย (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)   
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จากนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในดานการบริหารจัดการ แมผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ป พ.ศ.2549-2552 โรงเรียนสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะไดรับการรับรองถึงกวารอยละ 80 แตการกระจายอํานาจการ

บริหารการจัดการสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

การบริหารจัดการยังทําไดนอย สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพรอมสูงในการจัดการศึกษามีเพียงรอย

ละ 172 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทย เม่ือจัดลําดับแลวถือวาต่ํา โดยเม่ือพิจารณางบประมาณ

รายจายดานการศึกษาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอยูท่ีอันดับ 52 จาก 57 ประเทศท่ีเขารวมรับ

การประเมินสมรรถนะในการแขงขันดานการศึกษา ป 2552 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหในสัดสวนท่ี

สูง แตประสิทธิภาพการใชจายอยูในเกณฑต่ํา การพัฒนาดานการบริหารจัดการศึกษา จึงมีขอสังเกตวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารระดับตาง ๆ สวนใหญใหความสําคัญดานวิชาการนอยกวางานดานอ่ืน ดังนั้น การ

พัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีความจําเปนอยางสูงยิ่งท่ีตองพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนควรมีการสรางความเขมแข็งตอองคคณะบุคคล ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาเชนกัน ในดานความรวมมือของผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนมีความสําคัญ

ตอการสงเสริมการจัดการศึกษาซ่ึงจะนําไปสูการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรเนนการ

สรางแรงจูงใจ เชน การลดหยอนภาษี การประชาสัมพันธเชิดชูเกียรติ เปนตน และการมีกลไกท่ีใหทุกภาค

ฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ท้ังระบบการประเมินผลการทํางานของครู 

ผูบริหาร และกลไกการรายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครอง ชุมชน และ

สวนกลางจะสงผลใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาสูงข้ึนได 

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในสวนของ

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 นั้นไดเสนอแนะในดานการจัดการศึกษา โดยให

สถานศึกษาเรงพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระเขาสูเกณฑมาตรฐานระดับ

ดี ในดานการบริหารจัดการศึกษา ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู การวางแผนพัสดุ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรพัฒนาการปรับ

กระบวนการสอนซอมเสริม การศึกษาคนควาวิจัย วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง ดานประกันคุณภาพภายใน ควรกําหนดแผนพัฒนาประกันคุณภาพภายในและ

ดําเนินการตามข้ันตอนครบตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการประกัน

คุณภาพภายในใหครอบคลุม 

นอกจากนี้จากการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ไดเสนอ

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา ดานมาตรการสงเสริมไววา  ควรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

ผูเรียนตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ

ชัดเจน ควรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหมีความหลากหลายและพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน 

(รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2557 : 75) จากการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ประจําปการศึกษา 2557 ไดกลาวถึงจุดท่ีควรพัฒนา ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดวา ดานคุณภาพ

ผูเรียนควรดําเนินการเรงพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเขาสูเกณฑมาตรฐานในระดับชาติ 

และควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหตอเนื่อง  ดานการจัดการศึกษา ควร

สงเสริมครูใหพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันใหมากข้ึน และสรางเครือขายวิชาการใหหลากหลาย   ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ควรสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหตอเนื่อง และสรางเครือขายความรูภายนอกให

นักเรียนไดรับประสบการณใหมากข้ึน ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ควรสรางเครือขายและมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่อง  ดานมาตรการสงเสริม ควรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหมี

ความหลากหลายและพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน (รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2558 : 78) 

ดังนั้นโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณจึงไดกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษาใหมีการ

สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัดดังกลาว และจากการวิเคราะหสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาท้ัง

จากหนวยงานภายนอกและรายงานการพัฒนาการศึกษานํามากําหนดนโยบาย โดยใหทุกภาคสวนท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการศึกษารวมกันเสนอและจัดทํานโยบายของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนข้ึน 

โดยนโยบายดังกลาว เปนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมดวยความเปนกัลยาณมิตรยึดหลักคุณธรรมนํา

ความรูในการพัฒนาผูเรียนสูคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใตคําวา “โรงเรียนแหงความสุข” (Happiness 

School) ประกอบไปดวยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู การสงเสริมความมี

วินัยและคุณธรรมของนักเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรูและปรับภูมิทัศนท่ีสงเสริมการเรียนรูอยางมี

ความสุข การสรางภาคีเครือขาย ชุมชนมีสวนรวม การเตรียมการขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การพัฒนาครูและบุคลากรในทุกๆดาน การสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากร การพัฒนา

ระบบงาน ICT ทุกกลุมสาระการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน การพัฒนา

ระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียน การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนการใหบริการและสาน

สัมพันธหนวยงาน – ชุมชนในทุกดาน 

ในดานบทบาทของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ โดยผูบริหารและบุคลากรครูจะตองทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุน และเปดโอกาสใหผูมีสวน

เก่ียวของเขามามีสวนรวมคิด รวมรับผิดชอบ รวมปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ือพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และปรับปรุง

แกไขนักเรียนใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ โดยการมีสวนรวมท่ีเกิดข้ึนอยูในรูปแบบขององคคณะ

บุคคล อันไดแก กรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครู ชมรมศิษยเกา เครือขายผูปกครอง 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานรัฐและเอกชน ทองท่ีอําเภองาว และตลอดหนวยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ โดยใหองคคณะบุคคลเหลานี้ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณอยางเหมาะสม ตามขอบขายการบริหารงานของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ซ่ึงไดมีการ

วางขอบขายงานตามภารกิจและความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนประชารัฐธรรม ซ่ึงประกอบไปดวย 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารอํานวยการ กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุม
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บริหารแผนงานและสารสนเทศ  และกลุมบริหารท่ัวไป เพ่ือใหเกิดคุณภาพท้ังดานผูเรียน ครู ผูบริหาร

สถานศึกษา สถานศึกษา และชุมชน  

จากประสบการณการบริหารสถานศึกษาท่ีผานมา ไดนําแนวคิดในการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (SBM : School Base Management) มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการจนทําให

ประสบผลสําเร็จและเปนประจักษตอสาธารณชน  ซ่ึงในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น “การมีสวน

รวม” เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริหารสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ จนไดรับรางวัล“ชนะเลิศเหรียญ

ทอง : ระดับชาติ” รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC AWARDS) “ระดับชาติ” ป 2555 ประเภท 

“ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ดานบริหารจัดการ” และไดรับเกียรติ

บัตรรางวัล “เหรียญทอง อันดับ 1 : ระดับภาคเหนือ”รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC AWARDS) “ระดับ

ภาคเหนือ” ป 2555 ประเภท “ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ดาน

บริหารจัดการ” จากท่ีกลาวมานั้น จึงไดนําความรู ประสบการณ ตลอดจนการแสวงหาความรูจากแนวคิด 

ทฤษฎี ในการบริหารจัดการดานการศึกษา ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบาย

การศึกษาจากหนวยงานตางๆ นํามาสรางนวัตกรรมทางดานการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนรูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณข้ึน เพ่ือนํามาใชเปน

หลักการและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   

 

5. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอนสําคัญ 

 ในการบริหารงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ มีข้ันตอนสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษาและสภาพปญหาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยดําเนินการดังนี้ 

 1.  ศึกษานโยบาย เพ่ือใชเปนทิศทางหรือเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารงานขององคกร โดยศึกษานโยบายดานการศึกษาในสวนท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาดังนี้  

• นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2556-2559 

• นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

• นโยบายของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

2.  ศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดย

ดําเนินการดังนี้ 
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2.1 ศึกษาขอมูล เอกสารตางๆ จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  รายงานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2555-2557 และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรม

ตางๆ โดยการวิเคราะหสาระ (Content Analysis)  

2.2 ศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ซ่ึงประกอบไปดวย ดานคุณภาพผูเรียน  ดานคุณภาพผูสอน ดานคุณภาพการบริหารจัดการ  ดานสื่อ 

เครื่องมือและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใชแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating scale) ซ่ึงไดจําแนกความตองการจําเปนตามชวงเวลาท่ีตองการ โดยกําหนดความตองการจําเปน

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ความตองการจําเปนในปจจุบัน (Present หรือ Current Needs) เชน 

ความตองการจําเปนของครูในปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน (2) 

ความตองการจําเปนในอนาคต (Future Needs) เปนความตองการจําเปนท่ีกําหนดลวงหนาวาจะมีอะไร

เกิดข้ึนบาง เพ่ือการเตรียมการรับมือ หรือปองกันปญหาท่ีคาดวาจะเกิด (สุวิมล  วองวาณิช, 2544)  

2.3 จัดการประชุมรวมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมผูปกครองครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ ชมรมศิษยเกาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตลอดจนองคกรคณะบุคคล หนวยงาน 

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยการจัดประชุมรวมกัน ในเชิง

วิชาการ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ) และก่ึงวิชาการ (สภากาแฟ ฯลฯ) เพ่ือวิเคราะหสภาพ

ปญหาและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ และหา

ความเห็นพองตองกันหรือฉันทามติ (Consensus) ในการกําหนดนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลองกับ

นโยบายของหนวยงานตนสังกัดและความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผูมีสวน

เก่ียวของทุกภาคสวน และรวมกันบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ข้ันตอนท่ี 2  สรางและดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ โดยดําเนินการดังนี้ 

 1. วิเคราะหผลการดําเนินงานจากการบริหารท่ีผานมาซ่ึงไดนําหลักการการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน (School Base Management : SBM) มาใชในการบริหารสถานศึกษาจนเปนผลสําเร็จ โดย

นํามาวิเคราะหถึงปจจัยแหงความสําเร็จ พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดคุณภาพแก

สถานศึกษามากท่ีสุด  

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมและผูมีสวนเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงไดนํารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนประชา

รัฐธรรมคุณ มีองคประกอบท่ีสําคัญท้ังหมด 3 องคประกอบ คือ องคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ  

กระบวนการการบริหารแบบมีสวนรวม และขอบขายการบริหารสถานศึกษา มาดําเนินการดังนี้ 
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2.1 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 5 ภาคีเครือขาย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ซ่ึง

ประกอบไปดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สมาคมผูปกครองครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  เครือขายผูปกครองโรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ และชมรมศิษยเกาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

2.2  คณะกรรมการบริหาร 5 ภาคีเครือขาย รวมกันดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตามกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ท้ัง 6 ข้ันตอน ตามขอบขายงาน  โดย

ดําเนินการดังนี้  

• การวางแผน 

การวางแผนเปนงานหลักและสําคัญในการบริหารของสถานศึกษา เนื่องจากเปน

ตัวกําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีดําเนินการ ท่ีจะทําใหสถานศึกษาดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด การวางแผนเปนข้ันตอนแรกและข้ันตอนสําคัญ โดยได

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 ภาคีเครือขาย รวมกัน

กําหนดจุดมุงหมายหรือเปาประสงค (Goals)  เปนการแสดงถึงความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในชวง

ระยะเวลาขางหนา ซ่ึงมักจะมองในรูปของผลลัพธ (Outcomes) ในอนาคตกําหนดอยางกวาง ๆ  

2.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 ภาคีเครือขาย รวมกัน

กําหนด วัตถุประสงค (Objective) เปนองคประกอบท่ีเปนผลมาจากการแปลงจุดมุงหมาย (Goal) ใหเปน

รูปธรรมมากข้ึนเพ่ืองายในการนําไปปฏิบัติ วัตถุประสงคจึงเปนการกําหนดผลผลิต (Output) ท่ีคาดหวัง

ใหเกิดข้ึนอยางกวาง ๆ แตชัดเจน และสามารถปฏิบัติได 

3.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 ภาคีเครือขาย นําเปาหมาย 

(Targets) เปนองคประกอบท่ีเปนผลมาจากการแปลงวัตถุประสงคใหเปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากข้ึน 

เปาหมายจึงเปนการกําหนดผลลัพธสุดทายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามแผนโดยจะกําหนดเปนหนวยนับท่ี

วัดผลไดเชิงปริมาณ และกําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุผลสําเร็จนั้นดวย 

• การจัดองคการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 ภาคีเครือขาย รวมกันจัดระบบ

ความสัมพันธระหวางสวนงานตางๆ และบุคคลในองคการ โดยกําหนดภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบใหชัดแจง เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประชา

รัฐธรรมคุณ อันประกอบไปดวย 6 กลุมบริหาร คือ  กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุม

บริหารอํานวยการ กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารแผนงานและสารสนเทศ  และกลุมบริหาร

ท่ัวไป 
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• การอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ท้ัง 5 ภาคีเครือขายกระจายอํานาจ

ในการอํานวยการโดยใชกระบวนการแจงบุคคลในแตองคคณะบุคคลถึงสิ่งท่ีตองกระทําเปนหนาท่ีหลักของ

ผูบริหารในระดับตางๆ  ท่ีจะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากหนาท่ีตางๆ  ในการบริหาร  

กิจกรรมหรือองคประกอบของการอํานวยการจะประกอบดวยแรงจูงใจ  (Motivation) การติดตอสื่อสาร  

(communication) และความเปนผูนํา (Leadership) โดยผูบริหารในแตละองคคณะบุคคลจะตอง

พิจารณาประสานงานหรือสั่งการกับผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

• การนําแผนไปปฏิบัติ 

จัดทําแผนการปฏิบัติราชการและโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยไดรับความเห็นพองตองกันหรือฉันทามติของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 ภาคีเครือขาย นําไปสูการปฏิบัติ โดยเสริมสรางความรู

ความเขาใจและรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไวจนบรรลุผลสําเร็จ โดยไดดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

1. การเสริมสรางความรู ความเขาใจในแผนปฏิบัติการ โดยการประชุมชี้แจงทํา

ความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบและเขาใจทิศทางการดําเนินการไป

ในทิศทางเดียวกัน  โดยการประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ภาคี

เครือขาย เปนตน 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณใน

ลักษณะบูรณาการใหเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมใหมีประสานการดําเนินงานระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหมากข้ึนเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

• การประเมินผล 

ในสวนของการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริหาร 5 ภาคีเครือขายได

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็น

ของนโยบาย ระยะเวลาในการประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้ เพ่ือใหการติดตาม

และประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยงกัน โดยมุงเนนการประเมินผลตาม

นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนนํามาใชเปนขอมูลในการประสานแผนงาน 

แผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนใหทุกฝายท่ี

เก่ียวของดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการโดยใหมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเนนผลลัพธ

ของการดําเนินงานเปนหลัก และสรางมาตรการเรงรัด หากมีแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการชากวา

กําหนด และตรวจสอบคุณภาพและการดําเนินงานอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
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• การปรับปรุงและพัฒนา 

นําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือให

บรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 จากกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมท้ัง 6 ข้ันตอนท่ีกลาวมา ทําใหคณะกรรมการบริหาร 5 

ภาคีเครือขาย ไดดําเนินการตามบทบาทและหนาท่ีของแตละองคคณะบุคคล จนทําใหคุณภาพทางการ

ศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณพัฒนาข้ึนเปนลําดับ จากผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารสถานศึกษาท้ัง

ดานผลผลิตและผลลัพธบังเกิดผลอยางเดนชัดและเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน 

 

ข้ันตอนท่ี 3  ประเมินและรายงานดานผลลัพธการดําเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวน

รวม (PPR Model)  โดยรายงานในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. การประเมินผลดานผลลัพธการดําเนินงานท้ังดานผลผลิตและผลลัพธ  โดยการทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจและความเปนประโยชนในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

สําหรับ ผูเรียน ครูและบุคลากร ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชน 

 2. จัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group) โดยเลือกตัวแทนในคณะกรรมการบริหาร 5 ภาคี

เครือขาย ซ่ึงมีประเด็นในการสนทนาเปนรูปแบบก่ึงทางการ ในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา  

 

6. ผลสําเร็จ 

 ในการบริหารตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐ

ธรรมคุณ เกิดผลสําเร็จในดานผลลัพธในการดําเนินการบริหารอยูหลายดาน คือ ดานผูเรียน   ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา    ผูบริหารสถานศึกษา    ผูปกครอง  และชุมชน  

 ผลผลิต (Output)  

 ผลผลิตการจากบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ท่ีถือวาเปน

ประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษา ไดแก 

 1. จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 -2558 เปนดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 และ 6 จํานวน 359 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 และ 6 ท่ีจบหลักสูตร จํานวน 327 คน 

 

ปการศึกษา 2557 
ช้ัน จํานวนคน จบ รอยละ ไมจบ รอยละ 

 ม.3, ม 6 382 341 89.27 41 10.73 
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ปการศึกษา 2558 ช้ัน จํานวนคน จบ รอยละ ไมจบ รอยละ 
 ม.3, ม 6 359 327 91.08 32 8.92 
 

        กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ท่ีจบหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557 กับ 2558 

 

 2. ผลการเรียน 0 กับ ร ระหวางปการศึกษา 2557 กับปการศึกษา 2558 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   
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 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามเกณฑ  ในปการศึกษา 2557-2558  มีจํานวนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 5.82 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ปการศึกษา 2557 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร   

ท่ี ตัวบงช้ี 

รอยละของ
นักเรียนท่ี
อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 

5.1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ   

44.79 0.45 1 ปรับปรุง 

5.2 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 

61.17 0.61 3 ดี 

5.3 
ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตามเกณฑ 
ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

52.43 1.05 2 พอใช 

5.4 ผลการสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ         3.52 0.04 1 ปรับปรุง 
 สรุปมาตรฐาน  0.54 1.75 พอใช 

 

ปการศึกษา 2558 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร   

ท่ี ตัวบงช้ี 

รอยละของ
นักเรียนท่ี
อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 

5.1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ   

50.61 0.51 2 พอใช 

5.2 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 

61.17 0.61 3 ดี 

5.3 
ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตามเกณฑ 

48.95. 0.98 1 ปรับปรุง 

5.4 ผลการสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ         1.63. 0.02 1 ปรับปรุง 
 สรุปมาตรฐาน   2 พอใช 

 

ผลลัพธ (Outcome) 

จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการนํานวัตกรรมทางการบริหารมาใชดําเนินการ ตาม
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีดังตอไปนี้ 
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 1. ผลการทดสอบระดับชาติ  
  จากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ในปการศึกษา 2558 
เม่ือเทียบกับผลการสอบสอบระดับชาติ ในปการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6  

1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

ปการศึกษา 2557    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 43.75 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 50.76 คะแนน  

ปการศึกษา 2558    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 44.10 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 49.36 คะแนน  

2) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ปการศึกษา 2557    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 19.79 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 21.74 คะแนน  

ปการศึกษา 2558    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 25.51 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 26.59 คะแนน  

3) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ปการศึกษา 2557   ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 30.21 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 32.54 คะแนน  

ปการศึกษา 2558    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 32.03 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 33.40 คะแนน  

4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ปการศึกษา 2557  ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 32.20 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 36.53 คะแนน  

ปการศึกษา 2558    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 37.18 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 39.70 คะแนน  

5) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2557    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 20.79  คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 23.44 คะแนน  

ปการศึกษา 2558    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 22.47 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 24.98 คะแนน  

6) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ปการศึกษา 2556    ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 58.27 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน  
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ปการศึกษา 2557  ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 48.13 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 51.94 คะแนน  

7) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ปการศึกษา 2556   ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 26.02 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 29.00 คะแนน  

ปการศึกษา 2557   ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 32.32 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 34.64 คะแนน  

8) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ปการศึกษา 2556   ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 44.87 คะแนน  

ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน  

ปการศึกษา 2557   ระดับโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 45.59 คะแนน  

     ระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 49.01 คะแนน 
 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  
1)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  62.85 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  54.37 

2) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  34.58 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  36.65 

3) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  30.09 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  35.80 

4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  61.59 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  62.06 

5) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  43.87 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  49.63 

6)  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  80.14 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  75.25 
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7)  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  49.71 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  68.02 

8) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ปการศึกษา 2557  คาเฉลี่ยรอยละ  64.03 

ปการศึกษา 2558  คาเฉลี่ยรอยละ  72.27 

 
 3. ผลการแขงขันทักษะ / ผลงานทางวิชาการ / ผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีเปนเลิศ 

ดานสถานศึกษา 
- โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาพอเพียง ประจําป 2555 จากสํานักงานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
- โรงเรียนท่ีบริหารจัดการลดใชพลังงานไฟฟายอดเยี่ยม ประจําป 2558  จากการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตี กลองปูจา ประจําป 2558 ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซาลําปาง สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาลําปาง 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําป 2557  
- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โลรางวัลเสมา ป.ป.ส.

ประจําป 2557  ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ 
- ถวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “ชนะเลิศ การแขงขันตีกอง

ปูจา” จัดโดยจังหวัดลําปาง ประจําป 2557 
- โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

จาก สมศ. โดยภาพรวมใน “ระดับดี”  
- โลรางวัลโรงเรียนแบบอยางการจัดการเรียนการสอนอาเซียนดีเดน ประจําป 2556 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
- โลรางวัล “ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง” การจัดการแสดงกิจกรรมอาเซียนสถานศึกษา 

ประจําป 2557 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
- โลรางวัลผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BEST PRACTICE) ระดับภาค ป 2557 “ดานการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะผู เรียนสูอาเซียน “จากสํานักงานการศึกษาธิการภาค 1  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานผูบริหาร 
- รางวัล“ผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน ประจําป 2557” (ของสมาคมผูอํานวยการสถานศึกษา

แหงประเทศไทย 
-  รางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2557” (ของคุรุสภา) 
- รางวัล “ผูทําคุณประโยชน ดานการสงเสริมการอาน จากสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลําปาง 
- รางวัล “ครู ผูปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ” 
- รางวัล “ผูบริหารดีเดน” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35  
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- รางวัล “ผูบริหารดีเดน” กลุมโรงเรียนบุญวาทย 
- ไดรับยกยองใหเปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษดีเดน (นรด.)  
- รางวัล “รองผูบริหารดีเดน” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
- รางวัล “รองผูบริหารดีเดน” กลุมโรงเรียนบุญวาทย 
ดานครู 
- รางวัล “วัฒนคุณาธร ระดับ ประเทศ” (ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมดาน

วัฒนธรรม)  ป 2557 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
- รางวัลเหรียญทอง “ระดับชาติ” การแขงขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 สังกัดสํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- เกียรติบัตร ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (BEST PRACTICE) “ระดับภาค” ดานการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนสูอาเซียน จากสํานักงานศึกษาธิการภาค1 สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ป 2557 

- รางวัลเหรียญ “ระดับภาคเหนือ” การแขงโครงวิทยาศาสตรประเภททดลอง ปการศึกษา 
2557 จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- รางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน “การใชสื่อนวัตกรรมดานพลังงาน” จากสาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลครูดีเดนกลุมบุญวาทย ประจําป 2557 จํานวน  4  คน 
- รางวัล  หนึ่งแสนครูดี ประจําป 2557 จํานวน  14  คน   
- รางวัลครูดีเดน ชมรมครูอําเภองาว ประจําป 2557 จํานวน  17  คน 
- รางวัลครูดี ไมมีอบายมุข ประจําป 2557 จํานวน  39  คน 
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําป 2557 จํานวน  2  คน 
- รางวัลครูดีเดนกลุมบุญวาทย ประจําป 2558 จํานวน 9 คน 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 2558  จํานวน 10  คน   
- รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําป 2558 จํานวน  1  คน 
ดานผูเรียน 
- นายธรรมรักษ  สรอยทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 (ป 2556) นักเรียน “รางวัล

พระราชทาน ชมเชย ระดับประเทศ” ในปการศึกษา 2557 
- นางสาวกุลธิดา  แสงอินทร  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 ไดเขารวม “โครงการ 

กระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD)  ปการศึกษา 2558” ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
- นางสาววัฒนวดี  กาอินทร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 “รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 1” การประกวดสุนทรพจนรูสื่อสาร รูทันอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปการศึกษา 2557 
- รางวัลเหรียญทอง “ระดับชาติ” การแขงขันประติมากรรมลอยตัว ม. 4- ม.6 
-  รางวัลชมเชย “ระดับประเทศ” โครงการจัดทําระบบบริหารเครือขายยุวชน อัศวิน มอก.ของ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- รางวัลเหรียญเงิน “ระดับภาคเหนือ” การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ป

การศึกษา 2557 จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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- รางวัลสรางสรรค : การประกวดสื่อนวัตกรรมพลังงาน สิ่งแวดลอมชุมชน ป 2557 จาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน & ศูนยวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (สูการแขงขัน
ระดับประเทศ) 

- รางวัลเหรียญทอง 5 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 “ระดับภาคเหนือ” ป
การศึกษา 2557  

- รางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 “ระดับภาคเหนือ” ป
การศึกษา  2557 

- ชนะเลิศการแขงขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับ ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งท่ี  63  ณ  จังหวัดเพชรบูรณและไดเปนตัวแทนภาคเหนือ  เขารวมการแขงขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ   

- เหรียญเงิน  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
- เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
- รางวัลชมเชยระดับประเทศ  การประกวดโครงการจัดทําระบบบริหาร  เครือขายยุวชน  

อัศวิน มอก.  ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 

ดานชุมชน 

 - ผาปาการศึกษามหากุศล จํานวน 999 กองๆละ 1,000 บาท รวม “จํานวน  990,147 
บาท” (เกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ด) 
 - มวยการกุศล ศึกดาวรุงเมืองรถมารวมน้ําใจประชารัฐทศวรรษ 51 ป “จํานวน 498,027 
บาท” (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันยี่สิบเจ็ดบาทถวน) 
 - ทุนการศึกษา “โครงการเพชรประชารัฐ”  จากการขอรับสนับสนุนจากบุคคล  หนวยงาน  
และองคกรตางๆภายในและภายนอกโรงเรียน มอบทุนการศึกษา  ทุนละ 2,000  บาท  จํานวน 105 ทุน   
รวม “จํานวนเงิน 210,000 บาท” (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 - คุณปราโมทย  ถิระสังวร มอบทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
จํานวน  200,000  บาท  (สองแสนบาท) 
 - คุณชุมพล - คุณสายบัว จิตสอาด  บริจาคเงินเพ่ือสรางโรงเก็บรถของนักเรียน  จํานวน 
50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)  
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7. ผลการไดยอมรับ 

 จากการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ไดมีการยอมรับสู

สาธารณชนอยางแพรหลาย โดยไดเผยแพรผลงานดังตอไปนี้ 

 1. เผยแพรผลงานทางวิชาการ  

งาน “เปดโลกการศึกษา  ประชารัฐธรรมคุณ”  

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู (21  กุมภาพันธ 2557) 

ณ  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลําปาง 
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งานเสวนากาแฟอําเภองาว 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอําเภองาว” 

ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการชิงชัย  ทิพยมณฑา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  พรอมท้ังครู  

บุคลากรในหนวยงาน และองคกรตางๆนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอําเภองาว 
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โครงการสงเสริมความประพฤตินักเรียนแบบมีสวนรวม 

ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง 

 

         
 

         
 

 

        
 

ผูอํานวยการชิงชัย  ทิพยมณฑา และครูผูรับผิดชอบโครงการ   

รวมประชุมช้ีแจง โครงการสงเสริมความประพฤตินักเรียนแบบมีสวนรวม 

ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ การประชุมกํานัน ผูใหญบาน  
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กิจกรรมอบรมเจาหนาที่คุมประพฤตินักเรียน นักศึกษาแบบมีสวนรวม 

ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง 
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กิจกรรมสภากาแฟ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนแบบมีสวนรวม 

ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
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 2.  ไดรับคํานิยมจากผูทรงคุณวุฒิ / เผยแพรระดับหนวยงานตางๆ 
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