
 



คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 ฉบับ

นี้  จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปน

ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  

ไดแก  คุณภาพของผูเรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  3 มาตรฐานไดแกคุณภาพของผูเรียนกระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อนําเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผาน

มาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความ

พรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน) ตอไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563  

ฉบับนี้  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  ในปการศึกษา 2564 ตอไป 

 

 

 

      

           (นายวรเวช  จันทรรัตน) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 

            1 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 

      ขอมูลท่ัวไป 1 

      ขอมูลครูและบุคลากร 1 

      ขอมูลนักเรียน 3 

      สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4 

      ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 11 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 13 

       ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 13 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 13 

      มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 13 

      มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 19 

      มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 23 

สวนท่ี 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 28 

       ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 28 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก 32 

       คําส่ัง 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 1   

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 ท่ีต้ัง  127 หมูท่ี  3 ตําบลปางมะผา  อําเภอปางมะผา  

จังหวัดแมฮองสอน หมายเลขโทรศัพท 053-617037   หมายเลขโทรสาร 053-617037      

เว็บไซต http://school.obec.go.th/rpk34      

E-mail: rpkpangmapha34@gmail.com  

เปดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม  19 หองเรียน 

 

1.2  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จํานวนบุคลากร 

 สรุปจํานวนบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียน (ท่ีปฏิบัติราชการอยูท่ีโรงเรียน)  

ท่ี ประเภทตําแหนง 
เพศ (คน)  

จํานวนท้ังหมด ชาย หญิง 

1. ผูอํานวยการ 1 0 1 

2. รองผูอํานวยการ 

 

2 0 2 

3 ขาราชการครู 10 12 22 

4.  พนักงานราชการ 5 10 15 

5. ครูธุรการ 

 

0 1 1 

6. ผูปฏิบัติงานใหราชการ 3 3 6 

7. พี่เล้ียงเด็กพิการ 3 5 8 

รวมบุคลากรท้ังหมด 24 31 55 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ท่ี ประเภทตําแหนง 
ระดับการศึกษาสูงสุด (คน) 

ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ผูอํานวยการ - - 1 

2. รองผูอํานวยการ 

 

- - 2 

3 ขาราชการครู - 15 7 

4.  พนักงานราชการ - 14 1 

5. ครูธุรการ 

 

- 1 - 

6. ผูปฏิบัติงานใหราชการ 6 - - 

7. พี่เล้ียงเด็กพิการ 8 - - 

รวมบุคลากรท้ังหมด 14 30 11 

 

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 

2. ภาษาไทย 5 22 

3. คณิตศาสตร 4 24 

4. วิทยาศาสตร 5 25 

5. ภาษาอังกฤษ 5 24 

6. สังคมศึกษา 5 25 

7. ศิลปะ 2 20 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 22 

9. การงานอาชีพ 11 22 

10.แนะแนว 1 14 

รวม 42 22 

 

 

 

 



1.3 ขอมูลนักเรียน 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปท่ี 1 4 0 4 

ประถมศึกษาปท่ี 2 3 0 3 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1 4 5 

ประถมศึกษาปท่ี 4 7 4 11 

ประถมศึกษาปท่ี 5 7 6 13 

ประถมศึกษาปท่ี 6 4 6 10 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 6 18 24 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 11 22 33 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 15 15 30 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 24 29 53 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 22 15 37 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 13 23 36 

รวมท้ังหมด 117 142 259 



1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1) รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 66.67 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 63.64 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 76.92 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 50.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 75.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 65.52 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 72.41 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 92.31 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 81.08 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 75.00 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 66.67 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 36.36 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 50.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 37.50 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 62.07 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 34.48 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 61.54 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 78.38 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 58.33 

 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 60.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 63.64 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 61.54 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 60.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 70.83 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 75.86 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 37.93 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 94.23 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 94.59 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 66.67 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 72.73 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 84.62 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 50.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 41.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 68.97 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 34.48 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 78.85 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 91.89 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 86.11 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 61.54 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 50.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 70.83 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 79.31 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 68.97 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 94.23 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 89.19 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 80.56 

 

สาระการเรียนรูศิลปะ 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 63.64 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 84.62 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 100.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 91.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 75.86 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 72.41 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 86.54 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 91.89 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 83.33 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 54.55 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 60.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 91.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 79.31 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 82.76 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 94.23 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 94.59 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 88.89 

 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

ระดับช้ัน รอยละของนักเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 66.67 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 80.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 100.00 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 50.00 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 54.17 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 68.97 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 75.86 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 63.46 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 91.89 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 80.56 
 

 

 



2) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา  2563 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 4   3 1 4 100.00 

ป.2 3    3 3 100.00 

ป.3 5  1 1 3 4 80.00 

ป.4 11  2 4 5 9 81.82 

ป.5 13   6 7 13 100.00 

ป.6 10  1 5 4 9 90.00 

ม.1 24 1 1 11 11 22 91.67 

ม.2 33 2 2 15 14 29 87.88 

ม.3 30 2  18 10 28 93.33 

ม.4 53 2 1 20 30 50 94.34 

ม.5 37  1 23 13 36 97.30 

ม.6 36 1 1 24 10 34 94.44 

รวม 259 8 10 130 121 251 90.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา  2563 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 4   3 1 4 100.00 

ป.2 3   1 2 3 100.00 

ป.3 5   2 3 5 100.00 

ป.4 11  1 5 5 10 90.91 

ป.5 13  1 4 8 12 92.31 

ป.6 10  1 4 5 9 90.00 

ม.1 24  2 12 11 23 95.83 

ม.2 33  2 16 15 31 93.94 

ม.3 30 2  18 10 28 93.33 

ม.4 53 1 1 21 30 51 96.23 

ม.5 37  1 10 26 36 97.30 

ม.6 36  1 25 10 35 97.22 

รวม 259 3 10 121 126 247 95.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ปการศึกษา 2563 ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในระดับผานข้ึนไป 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 

- 
1 4 5 9 90.00 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 

- 
1 4 5 9 90.00 

3. ความสามารถ 

ในการแกปญหา 

- 
1 4 5 9 90.00 

4. ความสามารถในการ

ใชทักษะชีวิต 

- 
1 4 5 9 90.00 

5. ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี 

- 
1 4 5 9 90.00 

รวม - 5 20 25 45 90.00 

5) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2563 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในระดับผานข้ึนไป 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 
2 - 18 10 28 93.33 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 
2 - 18 10 28 93.33 

3. ความสามารถ 

ในการแกปญหา 
2 - 18 10 28 93.33 

4. ความสามารถในการ

ใชทักษะชีวิต 
2 - 18 10 28 93.33 

5. ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี 
2 - 18 10 28 93.33 

รวม 10 - 90 50 140 93.33 



 6) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2563 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในระดับผานข้ึนไป 

 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 
2 1 13 20 33 91.67 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 
2 1 13 20 33 91.67 

3. ความสามารถ 

ในการแกปญหา 
2 1 13 20 33 91.67 

4. ความสามารถในการ

ใชทักษะชีวิต 
2 1 13 20 33 91.67 

5. ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี 
2 1 13 20 33 91.67 

รวม 10 5 65 100 165 91.67 

 

 

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

ดานภาษา 28.28 21.00 37.00 

ดานคิดคํานวณ 23.14 27.20 24.80 

ดานเหตุผล 25.71 - - 



1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

 1 ) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561-2563 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 
ผลตาง 

ระหวางป

การศึกษา 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 40.33 39.58 43.19 +3.61 

ภาษาอังกฤษ 25.83 27.50 30.00 +2.5 

คณิตศาสตร 20.56 18.33 20.00 +1.67 

วิทยาศาสตร 31.78 22.48 27.43 +4.95 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา ผลตาง 

ระหวางป

การศึกษา 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 42.21 48.34 45.46 -2.88 

ภาษาอังกฤษ 25.68 27.80 25.83 -1.97 

คณิตศาสตร 21.89 21.66 20.30 -1.36 

วิทยาศาสตร 31.89 27.76 26.19 -1.57 

 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา ผลตาง 

ระหวางป

การศึกษา 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 34.66 28.02 28.53 +0.51 

สังคมศึกษา 29.50 29.85 29.64 +0.21 

ภาษาอังกฤษ 20.72 20.34 20.17 -0.17 

คณิตศาสตร 17.56 16.06 14.24 -1.82 

วิทยาศาสตร 23.59 24.77 26.83 +2.06 



สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู เรียนโดยฝายวิชาการ ได ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา                   

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระตางๆ 8 กลุมสาระและระดับประถมศึกษา ไดแก ภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษา

และพลศึกษา  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียน    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตาม

เปาหมายของโรงเรียน ผูเรียนสวนใหญตองมีความสามารถในการอาน  การเขียน การส่ือสาร และการคิด

คํานวณในระดับประถมและมัธยมศึกษา ใหบรรลุตามเกณฑของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน โดยใช

วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล สรางโอกาสใหผูเรียน  มี

สวนรวม มีการตรวจสอบและประเมินผล โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การเขียนทุกระดับช้ัน มี

กิจกรรมและโครงการสนับสนุน ไดแก โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน กิจกรรมพัฒนา

ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และคิดคํานวณ โดยการเนนกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฝายกิจกรรมตางๆ ของกลุมสาระ 

ไดแก กิจกรรมการแขงขันทักษะดานภาษาไทย กิจกรรมสงเสริมการอาน นอกจากนั้น ยังมุงเนนใหผูเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดแก กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา ผานกิจกรรมโครงงานอาชีพของกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพ โครงงานคุณธรรมของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียน

มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยโรงเรียนมีหองปฏิบัติการ



คอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอนและสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเตอร เน็ต จํานวน 2 

หองปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนสอนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี สงเสริมใหผูเรียนใชคอมพิวเตอรใน

การคนหาขอมูล และในหองเรียนยังมีส่ือเทคโนโลยี สําหรับใหผูเรียนไดคนควาหาความรู หองเรียนละ 1 

เครื่อง มุงเนนใหผูเรียน   มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โรงเรียนไดดําเนินโครงการ ไดแก 

โครงการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ และยังสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูในคาบงาน

อาชีพตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการของทองถ่ิน เชน งานชางไฟฟา ชางเช่ือม ชางเสริมสวย ชาง

ตัดผม เบเกอรี่   งานคหกรรม งานเกษตร อาชีพบาริสตา โรงค่ัวกาแฟ ปลูกผักสวนครัว สกรีนเส้ือ ปกผาชน

เผา มัคคุเทศกนอย เปนตน รวมท้ังไดจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ของผูเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู และยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถทางวิชาการ ตามความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียน 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวิธีท่ีหลายหลาย มุงเนนให

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคาเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีการจัดกิจกรรม ไดแก โครงการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนเขารวมโครงการ โรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน และโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โดยโรงเรียนไดดําเนินการทํากิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ในระดับ 2 ดาว มุงเนนใหนักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม โดยการใหผูเรียนไดคิดและจัดทําโครงงานคุณธรรมจํานวน 7 โครงงาน ภายใตคุณธรรมเปาหมาย

ของโรงเรียน คือ “สํานึกดี มีวินัย ใฝจิตอาสา” ซึ่งโรงเรียนไดเขารวมโครงการมาเปนระยะเวลา 4 ป ซึ่งมีนิเทศ

อาสาจากมูลนิธิยุวพัฒนเขามานิเทศ และให คําช้ีแนะแกโรงเรียน เพื่อใหคณะครูและผูเรียนไดตระหนักใน

คุณธรรม รวมท้ังโรงเรียนไดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ในตอนเชา เพื่อใหผูเรียนไดมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมีกิจกรรรมลูกเสือ และไดจัดกิจกรรมอยูคายพัก

แรมของลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมชุม กิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน เพื่อสงเสริมใหผูเรียน    

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค นอกจากนั้น โรงเรียนยังนําผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีในทองถ่ินหรือ

ชุมชน วันสําคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย กิจกรรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษวัฒนธรรมในทองถ่ิน เชน การแสดงดนตรีไทยใหญ รํานก-โต โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนยอมรับใน

ความแตกตางของแตละบุคคล เพราะผูเรียนมีความหลากหลายชาติพันธ ในสวนของสุขภาวะรางกาย อารมณ 

และสังคม ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง เพื่อตรวจสอบคาพัฒนาการ การเจริญเติบโตของ

ทางรางกาย ของผูเรียน และโรงเรียนไดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางรางกาย

ใหกับนักเรียน และโรงเรียนยังดําเนินการจัดกิจกรรมคายลูกเสือยาเสพติด มีการอบรมใหผูเรียนไดรูจักโทษ

ของยาเสพติด อีกท้ังยังรวมมือกับสถานีตํารวจอําเภอปางมะผา อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท 

อบายมุข การกระทําความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ นอกจากนั้น โรงเรียนยังจัดกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อให

นักเรียนคัดแยกขยะและนํามาขายเพื่อเปนการสรางรายไดใหแกผูเรียน ซึ่งโรงเรียนมุงเนนท่ีจะสงเสริมสุขภาวะ

ทางกายและสังคมใหแกผูเรียน 

 



2. ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

ประกอบดวย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีผลการประเมินดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1 / ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   ตามเปาหมาย 

   1.1.1 มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร 

และการคิดคํานวณ 

70 

ดีเลิศ 

61.87 

ดี 

ไมบรรลุเปาหมาย 

   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

70 

ดีเลิศ 

85 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

   1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 10 

กําลังพัฒนา 

4.58 

กําลังพัฒนา 

ไมบรรลุเปาหมาย 

   1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

70 

ดีเลิศ 

90 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

60 

ดี 

85 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

   1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี 

ตองานอาชีพ 

90 

ยอดเยี่ยม 

95 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    

   1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด              

90 

ยอดเยี่ยม 

90 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

   1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 90 

ยอดเยี่ยม 

85 

ยอดเยี่ยม 

ไมบรรลุเปาหมาย 

   1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

ความหลากหลาย 

90 

ยอดเยี่ยม 

85 

ยอดเยี่ยม 

ไมบรรลุเปาหมาย 

   1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 90 

ยอดเยี่ยม 

85 

ยอดเยี่ยม 

ไมบรรลุเปาหมาย 

    1.2.5 ทักษะดํารงชีวิต 8 ประการ 90 

ยอดเยี่ยม 

85 

ยอดเยี่ยม 

ไมบรรลุเปาหมาย 

 



 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผลการดําเนินงาน ดังนี ้

  - ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณคิดเปนรอยละ 

61.87 จากคาเปาหมายรอยละ70 ไดตํ่ากวาเปาหมาย  

  - ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา คิดเปนรอยละ 85 จากคาเปาหมายรอยละ70 ไดสูงกวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม คิดเปนรอยละ 4.58 จากคาเปาหมายรอยละ

10 ไดตํ่ากวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเปนรอยละ 90 

จากคาเปาหมายรอยละ70 ไดสูงกวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 85 จากคา

เปาหมายรอยละ60 ไดสูงกวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ คิดเปนรอยละ 95 จากคา

เปาหมายรอยละ90 ไดสูงกวาเปาหมาย 

 1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการดําเนินงาน มีดังนี ้

  - ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ 90 จากคา

เปาหมายรอยละ90 ไดตามเปาหมาย              

  - ผูเรียนมีภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย คิดเปนรอยละ 85 จากคาเปาหมายรอยละ 90 

ไดตํ่ากวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมียอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลายคิดเปนรอยละ 85 

จากคาเปาหมายรอยละ 90 ไดตํ่ากวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม คิดเปนรอยละ 85 จากคาเปาหมาย

รอยละ 90 ไดตํ่ากวาเปาหมาย 

  - ผูเรียนมีทักษะดํารงชีวิต 8 ประการ คิดเปนรอยละ 85 จากคาเปาหมายรอยละ 90 ไดตํ่า

กวาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. จุดเดน 

 1. ผูเรียน โรงเรียน มีการดูแลสุขภาพทางรางกาย โดยมีน้ําหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 2. ผูเรียน โรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีความเปนผูนํา จิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียน มีมนุษยสัมพันธ 

ท่ีดีมีการเขารวมกิจกรรมในทองถ่ินอยูสม่ําเสมอ ทางดานนําเสนอใหความชวยเหลือศิลปะ-ดนตรี แกชุมชน 

 3. โรงเรียนมีการจัดการ ดูแลและสงเสริมใหมีสนามกีฬาในโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสามารถของ 

ผูเรียนดานกีฬาและนันทนาการ 

 4. นักเรียนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม และประเพณีของทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ โดย

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 

4. จุดควรพัฒนา 

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา 

 2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 3. สงเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

 4. สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม และมีความรูพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม เพิ่มเติม 

 

5. แนวทางแผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

  1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

-  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และคิดคํานวณตามเกณฑการ   

   แกปญหา 

            -  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

           แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

      -  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการสรางนวัตกรรม 

3. โครงการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

4. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

         -  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน 

         -  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

         -  กิจกรรมสวดมนต ไหวพระ ทุกวันพระ 

         -  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

         -  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

         -  กิจกรรมลูกเสือ 



5. โครงการสรางความภูมิใจ ความเปนไทยและการอยูรวมกันในโรงเรียนประจํา 

      -  ทักษะดํารงชีวิตของผูเรียนประจํา 

         -  กิจกรรมแนะแนว 

         -  กิจกรรมชุมนุม 

6. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 มีกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใชรูปแบบ PDCA ในการ

ทํางานมาประยุกตใชซึ่งมีการวางแผนและดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดย

ใชขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรโรงเรียน และกลยุทธโรงเรียนกลุม

พิเศษอยางชัดเจน มีการจัดประชุมคณะครู เพื่อทําความเขาใจและส่ือสารถึงปญหาระหวางคณะครูกับผูบริหาร 

โดยมีการประชุม เปนประจําทุกๆ เดือน และมีการรวมกลุมในการประชุมศึกษา/วางแผนงาน ท่ีจะดําเนินการ

ปรับปรุงขอบกพรองของฝายบริหารตางๆ เปนประจํา นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการจัดประชุมการวางแผนการ

บริหารงาน การจัดประชุม งบประมาณกอนเริ่มตนปการศึกษา และมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิบัติการ แผนการปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการดาเนิน

การพัฒนาวิชาการท่ีเนน คุณภาพผูเรียนรอบดานมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนผูเรียนอยางครอบคลุม รวมท้ัง  ยังสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมถึงความ

เปนทองถ่ิน การเรียนการสอนท่ีตรงความตองการของชุมชนและทองถ่ิน พัฒนาทักษะ ความสามารถของ

ผูเรียน ในดานงานอาชีพอยางเต็มท่ี สงเสริมการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูงานอาชีพ

โดยการลงมือทํา 

 หลักสูตรสถานศึกษามีการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายตามหลักเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพตาม

ความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหคณะครูเขารวมชุมชนแหง

การเรียนรูวิชาชีพ (PLC) รวมท้ังการสนับสนุนคณะครูใหดําเนินการอบรม/พัฒนาตนเอง ศึกษาดูงานท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดย

โรงเรียนมีฝายบริหารท่ัวไป     ท่ีรับผิดชอบในเรื่องของสภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ี ดําเนินการปรับปรุง

สถานท่ี ส่ิงแวดลอม และซอมบํารุงส่ิงของตางๆ ในโรงเรียน มีกิจกรรมของฝายบริหารกิจการนักเรียน (งานหอ

นอน) ท่ีดูแล สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดยการแบงเขตพื้นท่ีในการทําความสะอาดเพื่อสงเสริม

ความสะอาดของโรงเรียน และ ปลูกฝงคุณธรรมของผูเรียนใหมีความรัก หวงแหนโรงเรียน และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรยีนโดยฝาย

บริหาร ดวยการนําเสนอของทานผูอํานวยการ มีการสนับสนุนคณะครูในการจัดการศึกษา สงเสริมใหคณะครู

ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  ใช DLTV เปน ส่ือการเรียนการสอนควบคูการเรียนการสอน

แบบบรรยายหนาช้ันเรียน การสงเสริม การดําเนินการนําเทคโนโลยีเขาสูหองเรียน การวางแผนในการวาง

เครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย เปนตน 

 

 

 



2. ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ

บรหิารและการจัดการ ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปการศึกษา 2563 

มาตรฐานท่ี 2 / ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 

    2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ  

ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    2.3 ดําเนินพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

         

 จากผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการปการศึกษา 2563 พบวา ผล

กระบวนการบริหารและการจัดการเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา  โดย

ภาพรวมของการดําเนินงานแลวเปนไปตามเปาหมาย เปนสวนใหญ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มีการสํารวจความตองการของชุมชน ศึกษานโยบายของรัฐบาล                           

แผน ยุทธศาสตรชาติ และแผนการศึกษาชาติ เพื่อกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา มียุทธศาสตรโรงเรียน

อยางชัดเจน โดยขับเคล่ือนกิจกรรมใหสอดคลองกับกลยุทธของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สนอง

ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสาหลักโรงเรียนกลุมพิเศษ กลยุทธโรงเรียนกลุมพิเศษ

และมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผานตัวโครงการ/กิจกรรม ในปการศึกษา 2563 โรงเรียน

มีการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 19 โครงการ 110 กิจกรรม มีระดับคุณภาพท่ีระดับ ดีเลิศ 

 ดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  บริหารงาน

จัดการภายใตวงจร คุณภาพ PDCA ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการประยุกตเขากับวงจรคุณภาพ เพื่อ

สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดย

ความรวมมือจากทุกฝายงานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของโรงเรียน  



 ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยูในระดับดี ผลการประเมินสูงกวา

เปาหมายท่ีวางไว โดยทางโรงเรียนไดมีวิธีและกระบวนการในการพิจารณา คือจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอใน

การพัฒนาการสนับสนุนและสงเสริมใหคณะครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในการอบรม ศึกษาดูงาน ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน และโรงเรียนมีการจัดสรรเวลาเพื่อใหคณะครูดําเนินการเขารวมชุมชนแหงการ

เรียนรูวิชาชีพ (PLC) โดยกําหนดในตารางการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนสุดทาย ผลจากการดําเนินงาน

ทาง ใหโรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษดังนี้ ครูไดรับรางวัล ครูผูฝกสอนนักเรียน 

     ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมและการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุน    การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูโรงเรียนมีการพัฒนาในดานนี้อยางจริงจัง โดย กําหนด

โครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการตางๆ เพื่อใหการพัฒนาในดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คือ 

นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองเหมาะสม และมีการจัดการในช้ันเรียนแบบเชิงบวก 

ใหครูและผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน สามารถรวมกันสรุปเปนองคความรูได และลด

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

 

3.จุดเดน 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 มีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีกําหนดไวชัดเจนสอดคลองกับบริบท            

ของโรงเรียน ตามความตองการของชุมชนวัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาของชาตินโยบายของรัฐบาล

และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนกลุมพิเศษ ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการ

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญตรงตามความตองการใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรู

ของผูเรียนและทางโรงเรียนยังมีการดูแลเรื่องสภาพแวดลอม รวมท้ังดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียน 

 

4. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดใหมีอาคารและหองปฏิบัติการตางๆใหตรงกับความตองการของผูเรียนท่ีสอดคลอง

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูมีการนิเทศติดตามท่ีชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

1. โครงการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหดําเนินกิจกรรมตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ

สถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ฝายบริหารงานท่ัวไป 

4. โครงการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 

      -  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

         -  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

        -  กิจกรรมการติดตามการนําหลักสูตรสูช้ันเรียน 

        -  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ ในการพัฒนาวิชาการกับบุคคล  

     องคกร หนวยงานสถานศึกษา (MOU) 

5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

        -  กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

        -  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูล (SET) 

       -  กิจกรรมพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยวิธี                      

ท่ีหลากหลาย มุงเนนการพัฒนาผูเรียน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง มีการวัดผล ประเมินผลดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชน การเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา               

ในรายวิชาวิทยาศาสตร วิทยาการคํานวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษา กิจกรรมการสรุปบทเรียนเปนแผนผังความคิด 

กิจกรรมการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร การฝกปฏิบัติจริงในช้ันเรียนในการเรียนสายคหกรรมและ

อุตสาหกรรม การทําขนม เบเกอรี่ ชางอุตสาหกรรม ชางไฟฟา ชางปูน ชางเช่ือม เปนตน และโรงเรียนเนนการ

เรียนการสอนโดยใชส่ือการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในระดับช้ันมัธยมท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เปนหลัก ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 โรงเรียนใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครูใช ส่ือ Power Point,  

YouTube, DLTV ประกอบการจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียนมีเครื่องมือใชงานท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร 

โทรทัศน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู สามารถคนควาหาขอมูลประกอบการเรียนการสอนไดดวยตนเอง 

โรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวม                 

ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การเสริมแรงใหนักเรียนโดยการช่ืนชม และยกยองเมื่อผูเรียน

ทําในส่ิงท่ีถูกตอง และหากผูเรียนกระทําผิดใชวิธีการอบรม พูดคุยทําความเขาใจกับผูเรียน ซึ่งผูเรียนบางสวน

อาจมีปญหาทางดานครอบครัว หรือมีปญหากับเพื่อนผูเรียน เมื่อผูเรียนสํานึกผิดใหนักเรียนขอโทษ และครู

ประจําช้ันทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับผูเรียน ใหผูเรียนมีความไววางใจ เมื่อผูเรียนมีปญหาจะสามารถ

ปรึกษาได ซึ่งครูเปรียบเสมือนพอและแมของผูเรียนเนื่องดวยเปนโรงเรียนประจํา นักเรียนไมสามารถกลับบานได                

จึงจําเปนตองปรึกษาครูประจําช้ันหรือครูหอนอน นอกจากนั้น ครูยังมีการสรางบรรยากาศท่ีอบอุน                      

มีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนใหรักการเรียนรูและสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข 

 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนอยางเปนธรรม โดยมีการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ีตรงตามความสามารถของผูเรียน 

การประเมินผลงาน ช้ินงาน และนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน นําปญหาจากการ

จัดการเรียนการสอนมาจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและตรงตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

 

 

 

 



 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใชกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC และมีการนิเทศ 

ติดตาม ช้ันเรียน มีการจัดกิจกรรมPLC โดยครูรวมกลุมตามสาระการเรียนรูหรือตามความสนใจ                       

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับและนําแนวทางท่ี

เหมาะสมมาจัดการเรียนการสอนกับผูเรียนแตละช้ันเรียนและครูไดมีการปรับแผนการจัดการเรียนรู                        

ใหเหมาะสมกับผูเรียน 

คารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ปการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานท่ี 3/ ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน  

เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

80 

ดีเลิศ 

90 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรู 

80 

ดีเลิศ 

80 

ดีเลิศ 

ตามเปาหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 

ดีเลิศ 

81 

ดีเลิศ 

ตามเปาหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ  

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

80 

ดีเลิศ 

81 

ดีเลิศ 

ตามเปาหมาย 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

80 

ดีเลิศ 

78 

ดี 

ไมบรรลุเปาหมาย 

3.6 ครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกไขปญหา การ

จัดการเรียนรู 

80 

ดีเลิศ 

85 

ดีเลิศ 

ตามเปาหมาย 

3.7 ครูจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานการ

ประกอบอาชีพ อยางเปนรูปธรรม 

80 

ดีเลิศ 

90 

ยอดเยี่ยม 

ตามเปาหมาย 

               

2. ผลการดําเนินงาน 

 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับ ดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม

มาตรฐาน การศึกษาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังตอไปนี ้

 สถานศึกษามีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

มีผลการประเมินโดยรวมรอยละ 90 จากคาเปาหมายรอยละ 80 ไดทําการวิเคราะห หลักสูตร และจัดทํา

แผนการจัดการเรียนการสอนข้ึน โดยผานการตรวจสอบจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู รองผูอํานวยการฝาย

วิชาการ และอนุมัติโดยผูอํานวยการโรงเรียน ตามลําดับ เพื่อใหได จัดการเรียนรูท่ีเนนการลงมือปฏิบัติจริง 

และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning โดยเปนการ จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และให



 ผูเรียนฝกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร สถานศึกษา และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตจริง ประเมินไดจากแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาผลการ ประเมินจากการนิเทศการสอน 

และการสังเกตของผูบริหาร ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการเรียนรู     เนนกระบวนการคิด และใหผูเรียน 

ฝกปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยการสรางความตระหนักและใหความรูผาน

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ 

 ครูมีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการมีผลการเรียนรูประเมินโดยรวม       

รอยละ 80 จากคาเปาหมายรอยละ 80 ครูโรงเรียนมีการจัดทําส่ือการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน และสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน โดยผลจากการนิเทศพบวาครูมีส่ือในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใน รอยละจากคาเปาหมายรอยละ 80  ครูในโรงเรียนยังมีการจัด 80 กิจกรรมการเรียนรูโดย

ประยุกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ในกิจกรรมการเรียนรู เชน การใช Kahoot หรือแมกระท่ัง การ

ใช DLTV สอดแทรกในบทเรียนท่ีมีความซับซอน เพื่อเสริมความเขาใจใหกับผูเรียนไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น

ครูโรงเรียนมีการใชแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย อาทิ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองนาฏศิลป หองดนตรี หองสมุด โรงค่ัวกาแฟ เปนตน และแหลงการเรียนรู

ภายนอกท่ีสําคัญไดแก วัด แหลงการเรียนรูในพื้นท่ีชุมชน และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมกรรมคายบูรณาการ

และทัศนศึกษา  

 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมีผลการประเมินรอยละ 81 จากคาเปาหมายรอยละโดย            

80 จัดสภาพความพรอมท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูสงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู              

มีความสุข โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศ 

ช้ันเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียนระหวางการเรียนรู 

ดวยวิธีการตางๆ ภายใตการสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดหองปฏิบัติการตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู ไดแก 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร รวมถึงการดําเนินงานของงานแนะแนว เพื่อให

คําปรึกษาและชวยเหลือผูเรียน ท้ังทางดานการเรียนและดานพฤติกรรมมอบทุนการศึกษาแกผู เรียน              

มีโครงการมอบเกียรติบัตร ผูเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ                     

ท่ีหลากหลาย 

 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู เรียนอยางเปนระบบ มีผลการประเมินโดยรวมรอยละ 81                      

จากคาเปาหมายรอยละ 80 ครบทุกดานท้ังการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมผูเรียน การ

ประเมินกระบวนการกลุม การประเมินความรูกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน ผลการประเมิน               

มาพัฒนาผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน โดยการสอนซอมเสริมและการมอบหมายงาน วิจัยในช้ันเรียน                 

โดยผลการประเมินจากการนิเทศติดตาม พบวาครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ                     

และใหขอมูลยอนกลับ นําผลมาพัฒนาผูเรียน และครูมีเครื่องมือวัด   และวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เปาหมายของการเรียนรู 



 ครูมีการแลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู โดยผานกิจกรรมการนิเทศการสอน โดยเพื่อนชวยเพื่อน               

การนิเทศการสอนโดยทางผูบริหาร นอกจากนั้นยังมีการดําเนินกิจกรรม PLC ในกลุมสาระการเรียนรู                     

และในฝายงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยอยูในระดับรอยละ 78 จากคาเปาหมายรอยละ 80 

 ครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกไขปญหา การจัดการเรียนรู จากสภาพปญหาในรายวอชาท่ีสอนโดย

นําปญหาจากการบันทึกหลังการสอนมาแกปญหาอยูในระดับรอยละ 85 จากคาเปาหมายรอยละ 80 

  ครูจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพ อยางเปนรูปธรรม โดยครูทุกคนใน

โรงเรียนจะมีอาชีพเพื่อสรางอาชีพใหกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความ

สนใจและความถนัดของตนเองอยูในระดับรอยละ 90 จากคาเปาหมายรอยละ 80 

 

3. จุดเดน 

 1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนเนนกระบวนการคิดใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงและสามารถ 

นําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

 2. ครูนําส่ือและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ 

เครือขายในรูปแบบ DLTV, Kahoot ฯลฯ 

 3. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธสงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู 

 4.  ครูมีการจัดกิจกรรมงานอาชีพท่ีหลากหลาย ทําใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความเหมาพ

สมและความถนัดของตนเอง 
 

4. จุดควรพัฒนา 

 1. ครูควรวัดผลและประเมินผลท่ีตระหนักถึงและใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคาเปาหมายท่ีโรงเรียนไดประกาศไวอยางจริงจัง 

 2. ครูควรมีความตระหนักในการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินผลการอาน             

คิด วิเคราะห และการเขียน อยางจริงจัง เพื่อใหไดผลท่ีตรงความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

5. แนวทางแผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู    

  -  กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

     -  กิจกรรมศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     -  กิจกรรมศูนยการเรียนรูอาโบดาญา 

    -  กิจกรรมแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

    - กิจกรรมสะเต็มศึกษาและบานวิทยนอย 

     - กิจกรรมธนาคารขยะ 

     - กิจกรรมศูนยอาเซียน 

  - กิจกรรมโรงค่ัวกาแฟ 



 2. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       -  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูตามกระบวนการคิด และสามารถนําไปประยุกตใช  

   ในชีวิตประจําวันได (แผนการสอน, โครงการสอน) 

     -  กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

     -  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

 3. โครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการสรางนวัตกรรม 

      -  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (วิจัยในช้ันเรียน) 

       -  กิจกรรมพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

      -  กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

     -  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและการใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

      การจัดการเรียนรู (PLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา นําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผล

การดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควรพัฒนาของแตละ

มาตรฐาน  พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของเด็ก 

           1. ผูเรียน โรงเรียน มีการดูแลสุขภาพทาง

รางกาย โดยมีน้ําหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 2. ผูเรียน โรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีความ

เปนผูนํา จิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียน มีมนุษย

สัมพันธท่ีดี   มีการเขารวมกิจกรรมในทองถ่ินอยู

สม่ําเสมอ ทางดานนําเสนอใหความชวยเหลือศิลปะ-

ดนตรี แกชุมชน 

 3. โรงเรียนมีการจัดการ ดูแลและสงเสริม

ใหมีสนามกีฬาในโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสามารถ

ของ ผูเรียนดานกีฬาและนันทนาการ 

 4. นักเรียนใหความรวมมือในการเขารวม

กิจกรรม และประเพณีของทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ 

โดยผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย 

 

 

 

 คุณภาพของเด็ก 

          1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม

สาระการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมายของ

สถานศึกษา 

 2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 3. สงเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

 4. สงเสริมความสามารถในการสราง

นวัตกรรม และมีความรูพื้นฐานในการสราง

นวัตกรรม เพิ่มเติม 

 



จุดเดน จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 มี

เปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีกําหนดไวชัดเจน

สอดคลองกับบริบท ของโรงเรียน ตามความตองการ

ของชุมชนวัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษา

ของชาตินโยบายของรัฐบาลและสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ โรงเรียนกลุมพิเศษ ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเช่ียวชาญตรงตามความตองการใหเปนชุมชน

แหงการเรียนรู ทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางาน

และการเรียนรูของผูเรียนและทางโรงเรียนยงัมีการ

ดูแลเรื่องสภาพแวดลอม รวมท้ังดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           โรงเรียนควรจัดใหมีอาคารและ

หองปฏิบัติการตางๆใหตรงกับความตองการของ

ผูเรียนท่ีสอดคลองเพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนรูมีการนิเทศติดตามท่ีชัดเจน 

 การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

           1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนเนน

กระบวนการคิดใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงและสามารถ 

นําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

 2. ครูนําส่ือและเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนออนไลน

ผานระบบ เครือขายในรูปแบบ DLTV, Kahoot 

ฯลฯ 

 3. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมี

ปฏิสัมพันธสงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู 

 4.  ครูมีการจัดกิจกรรมงานอาชีพท่ี

หลากหลาย ทําใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตาม

ความเหมาะสมและความถนัดของตนเอง 

 การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

           1. ครูควรวัดผลและประเมินผลท่ีตระหนัก

ถึงและใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และคาเปาหมายท่ีโรงเรียนไดประกาศไว

อยางจริงจัง 

 2. ครูควรมีความตระหนักในการ

ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค การ

ประเมินผลการอาน             คิด วิเคราะห และ

การเขียน อยางจริงจัง เพื่อใหไดผลท่ีตรงความเปน

จริงมากท่ีสุด 

 

 



แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 

โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงกวาเดิม 1 ระดับ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 มีดังตอไปนี ้

 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

-  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และคิดคํานวณตามเกณฑการ   

   แกปญหา 

            -  กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

           แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

      -  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการสรางนวัตกรรม 

3. โครงการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

4. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

         -  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน 

         -  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

         -  กิจกรรมสวดมนต ไหวพระ ทุกวันพระ 

         -  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

         -  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

         -  กิจกรรมลูกเสือ 

5. โครงการสรางความภูมิใจ ความเปนไทยและการอยูรวมกันในโรงเรียนประจํา 

      -  ทักษะดํารงชีวิตของผูเรียนประจํา 

         -  กิจกรรมแนะแนว 

         -  กิจกรรมชุมนุม 

6. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

7. โครงการสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใหดําเนินกิจกรรมตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ 

     สถานศึกษา 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา 

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 



10. โครงการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุมเปาหมาย 

      -  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

         -  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

        -  กิจกรรมการติดตามการนําหลักสูตรสูช้ันเรียน 

        -  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ ในการพัฒนาวิชาการกับบุคคล   

     องคกร หนวยงานสถานศึกษา (MOU) 

11. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

12. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

        -  กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 

        -  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูล (SET) 

       -  กิจกรรมพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณวิชาการ 

13. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู    

  -  กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

     -  กิจกรรมศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     -  กิจกรรมศูนยการเรียนรูอาโบดาญา 

    -  กิจกรรมแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

    - กิจกรรมสะเต็มศึกษาและบานวิทยนอย 

     - กิจกรรมธนาคารขยะ 

     - กิจกรรมศูนยอาเซียน 

  - กิจกรรมโรงค่ัวกาแฟ 

 14. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       -  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูตามกระบวนการคิด และสามารถนําไปประยุกตใช  

   ในชีวิตประจําวันได (แผนการสอน, โครงการสอน) 

     -  กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

     -  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

 15. โครงการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการสรางนวัตกรรม 

      -  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (วิจัยในช้ันเรียน) 

       -  กิจกรรมพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

      -  กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

     -  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและการใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

      การจัดการเรียนรู (PLC) 

 

 



 

สวนที่ 4 

ภาคผนวก 

 
 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห 34 

ท่ี 005/2564 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะห กําหนดมาตรฐาน และคาเปาหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียนราชประชานเุคราะห 34 จังหวัดแมฮองสอน 

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

 

โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให

สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและ

การประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกทุกระดับกระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 จังหวัดแมฮองสอน จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนในกลุม

โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน

คุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีรายละเอียดดัง  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

1.1  นายวรเวช  จันทรรัตน ผูอํานวยการ     ประธานกรรมการ 

1.2  นายนพพร  แกวโยธา รองผูอํานวยการ            กรรมการ 

1.3  นายยศพนธ  สุปนะ  รองผูอํานวยการ                กรรมการ 

1.4  นางสาววันดี  ฐานันดรวิไล   ครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานบุคคล    กรรมการ 

1.4  นางสาวอัจฉรียา โชคพทัิกษจิต  ครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากิจการนักเรียน   กรรมการ 

1.5  นางกมลวรรณ    เสียงเย็น       ครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาแผนงานและงบประมาณ 

              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก  ใหคําปรึกษา  คําช้ีแนะแกครู ใหดําเนินการวิเคราะห กําหนดมาตรฐาน 

และคาเปาหมาย ตามบริบทของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 จังหวัดแมฮองสอน  

 



2.  คณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห กําหนดมาตรฐาน และคาเปาหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา                       

     2.1 คณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห กําหนดมาตรฐาน และคาเปาหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

๑. นายนพพร  แกวโยธา รองผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ 

๒. นางประภัสสร  แกวโยธา  ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวทัศนีย  ศรีเนลอย ครู                           กรรมการ 

๔. นางสาวอัจฉรียา โชคพิทักษจิต ครู         กรรมการ 

๕. นายแสงวงค  อินคํา  ครูผูชวย        กรรมการ 

๖. นายธนกฤต  แกวเขียว ครูผูชวย        กรรมการ 

๗. นางสาวจินตนา  ผองไพวรรณ ครูผูชวย           กรรมการ 

๘. นางสาวอรพนิ  ออเจริญสุข พนักงานราชการ          กรรมการ 

๙. นางสาวสิริกาล  วงคเกิดทรัพย พนักงานราชการ          กรรมการ 

๑๐. นางสาวธิดารัตน ลาภวนารักษ พนักงานราชการ          กรรมการ 

๑๑. นางสาวพิมพฟา ชลาลัยนิมิต พนักงานราชการ          กรรมการ 

๑๒. นายวนัส  สอนบาลี พนักงานราชการ          กรรมการ 

๑๓. นายศราวุธ  เกงสุข  พนักงานราชการ          กรรมการ 

๑๔. นางวันวิสาข  คํากลาง  พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 

       มีหนาท่ี  วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน นโยบายของหนวยงานตนสังกัด จัดทําเปนมาตรฐาน คาเปาหมาย และแบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 ประจําปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

๑. นายวรเวช  จันทรรัตน ผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ 

๒. นายยศพนธ  สุปนะ   รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุชาภัสร  จําปาคํา  ครู            กรรมการ 

๔. นางสาวขนิษฐา  อ่ําจินดา  ครู        กรรมการ 

๕. วาท่ีร.ต.หญิงกัญนิศชญา เนื้อนวลจันทร พนักงานราชการ       กรรมการ 

๖. นางสาวทิพภาพร  บุญวรรณ ครู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๗. นางกมลวรรณ     เสียงเย็น       ครู         กรรมการและเลขานุการ 

                  มีหนาท่ี  วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน นโยบายของหนวยงานตนสังกัด จัดทําเปนมาตรฐาน คาเปาหมาย และแบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ                                

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 ประจําปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและ

การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 

1. วาท่ีรอยตรีสมภพ   เตชาติ   ครู      ประธานกรรมการ 

2. นางสาววันดี             ฐานันดรวิไล  ครู  รองประธานกรรมการ 

3. นายอําพล           บุญวิจิตร  ครู       กรรมการ 

4. นางณัฐธยาน        จอมณี   ครู       กรรมการ 

5. นายสุภาษิต         งามจารุเกรียงไกร ครู       กรรมการ 

6. นางสาวนันทธนัษฐ     ราชธิวงค   ครูผูชวย       กรรมการ 

7. นายนพดล          สุวรรณ   ครูผูชวย       กรรมการ 

8. นายพงษพนัธ      จันทรทิพย  ครูผูชวย       กรรมการ 

9. นายวันชัย         ศรีษะ   ครูผูชวย       กรรมการ 

10. นายณัฏฐพงค  ธรรมชาติ  ครูผูชวย       กรรมการ 

11. นางสาวชลิดา    ปนคํา   ครูผูชวย       กรรมการ 

12. นางสาวภัทรศมนภร   วนาพาณิชย  พนักงานราชการ      กรรมการ 

13. นางสาวณัชชา        วัชรีเสวิน   พนักงานราชการ      กรรมการ 

14. นายจิรายุ            บงกชกุสุมาลย  พนักงานราชการ      กรรมการ 

15. นายธีรนัย           ฝกหัด   พนักงานราชการ      กรรมการ 

16. นางสาวกาญจนา    เสลาสุวรรณ  พนักงานราชการ      กรรมการ 

17. นายกิตต์ิธเนศ      สุวรรณประเสริฐ  พนักงานราชการ      กรรมการ 

18. นายเมษา           ปงเทพ   ครู        กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวทัศนีย        สินหวาง  พนักงานราชการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     มีหนาท่ี  วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด จัดทําเปนมาตรฐาน คาเปาหมาย และแบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ                               

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 ประจําปการศึกษา 2563  ตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2   คณะกรรมการงานเลขานุการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

2.1.1  นางกมลวรรณ    เสียงเย็น       ครู                   ประธานกรรมการ 

2.1.2 วาท่ีรอยตรีสมภพ เตชาติ  ครู               รองประธานกรรมการ 

2.1.3  นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ ครู                              กรรมการ 

2.1.4  นางสาวสุชาภัสร จําปาคํา  ครู                                   กรรมการ 

2.1.5  วาท่ีร.ต.หญิงกัญนิศชญา เนื้อนวลจันทร พนักงานราชการ   

            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   2.1.6 นางสาวขนิษฐา  อ่ําจินดา  ครู             กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาท่ี รวบรวมขอมูลท่ีคณะทํางานไดจัดทําข้ึน หลอมรวมจัดทําเปนคูมือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 จังหวัด

แมฮองสอน ประจําปการศึกษา 2563 
 

 

        ส่ัง ณ  วันท่ี   11 มกราคม   พ.ศ. 2564 

      

 

 

         (นายวรเวช จันทรรัตน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 จังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	คำนำ
	สารบัญ


