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บทสรุปผู้บริหาร 
 
    โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และมีผลการ
ประเมินในภาพรวมในระดับคุณภาพ ระดับดี ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) จากสรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ในภาพรวม โรงเรียนได๎นํามาเป็นข๎อมูลวางแผนดําเนินการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษามาอยํางตํอเนื่องโดยดําเนินการวิเคราะห๑สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา
จากข๎อมูลสารสนเทศ การนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือให๎การจัด
การศึกษามีคุณภาพ 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership 
School)  ซ่ึงเป็นแนวคิดการสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการ สถานศึกษา ภายใต๎บทบาทความรํวมมือ
ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค๑กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและ  มีสํวนรํวม  
ในการบริหารให๎กับสถานศึกษาซึ่งเป็นสํวนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุํงเน๎นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด๎านตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาและข๎อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร๑  คือ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน การพัฒนาครู การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร โดยโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ได๎รับการ
สนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณและให๎คําปรึกษาในการ
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ ในโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน  
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูํในระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ  ผลจากการดําเนินงานจัดการศึกษา 
ด๎วยโครงการและกิจกรรมตําง ๆ สํงผลให๎โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามคําเป้าหมายที่กําหนดไว๎แตํละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได๎วํา ได๎ระดับ     
ดีเลิศ โดยมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา คุณภาพผู๎เรียน ได๎ระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการการบริหารและการจัดการ ได๎ระดับคุณภาพดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ได๎ระดับคุณภาพดีเลิศ ทั้งนี้โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎ดําเนิน  
การจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการและสภาพ
ปัญหา จุดเน๎นของโรงเรียน ความต๎องการของชุมชน ได๎สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลการพัฒนาความสามารถในการ
อําน การเขียน และการสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตําง ๆ การสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดสูงกวํา    
คําเป้าหมาย มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ รวมทั้งได๎รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ ได๎แกํการมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
เป็นไทย นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางรํางกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
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ในด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นผลมาจากการ         
วางแผนการดําเนินการอยํางมีเป้าหมาย เกิดจากการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ตั้งแตํการรํวมกัน
กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียนรอบด๎านและทุกกลุํมเป้าหมาย มีการปรับโครงสร๎างการทํางานให๎สอดคล๎องกับนโยบายการบริหาร 
ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการ
พัฒนา  มีโครงการ/กิจกรมเพ่ือมุํงพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรและทุกกลุํมเป้าหมาย       
ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งรํางกาย  สติปัญญา  อารมณ๑  และสังคม ด๎านครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน ทั้งจากการเข๎ารํวมประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และสํงเสริมให๎ครู บุคลากร
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ ด๎วยการสร๎างสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้
ยังไดส๎ํงเสริมให๎ดําเนินการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน๑ อาคารเรียนตํางๆ 
ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ พัฒนาระบบอินเตอร๑เน็ตเพ่ือให๎บริการด๎านการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบสะดวกตํอการใช๎งาน จากการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 2 สํงผล   
ให๎โรงเรียนผํานการประเมินแหํงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office of the Basic 
Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซ่ึงแสดงถึงการบริหารจัดการด๎วย
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ในด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ ทั้งนี้
โรงเรียนเน๎นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน๎นการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด สํงเสริมให๎มีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     
ที่เหมาะสม เอื้อตํอการเรียนรู๎ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ     
นําผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎ ด๎วยกิจกรรม PKC สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) สูงกวําระดับประเทศ สังกัด และจังหวัด ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นักเรียนได๎เป็นตัวแทนแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค/ชาติ  

แนวทางพัฒนาเพ่ือให๎ได๎คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นตามพันธกิจของสถานศึกษาที่กําหนดไว๎ ดังนี้ 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะชีวิต โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. สํงเสริมและพัฒนาครูสูํความเป็นครูมืออาชีพ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต๎การประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 ที่อยูํ : เลขที ่87 หมูํที่ 11  บ๎านสบกอน  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง    จังหวัดนําน  
          รหัสไปรษณีย๑ 55160 
 สังกัด: สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 โทรศัพท๑ : 054-797017    โทรสาร : 054-797017    
          E-Mail :  ckp57school@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 
 โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ตั้งอยูํเลขที่ 87 หมูํ 11 ถนนอดุลย๑เดชจรัส ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอ เชียงกลาง จังหวัด นําน เดิมชื่อโรงเรียนประชาพัฒนา เริ่มกํอตั้งเมื่อปีการศึกษา 2503 มีเนื้อที่ 79 ไรํ 
เปิดทําการสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    
มีนายสุนทร  มณีศรี  เป็นครูใหญํ 
- ปีการศึกษา  2515  โรงเรียนในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดได๎เปิดขยายการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จึงทําให๎จํานวนนักเรียนลดลงเหลือเพียงชั้นละ 1 ห๎องและมีแนวโน๎มที่จะลดลงอีกจนไมํ
สามารถที่จะดํารงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย นายกฤษณ์   สุวรรณประดิษฐ์ ครูใหญํ ในขณะ
นั้นได๎นําเรื่องปรึกษากับทางอําเภอและจังหวัด เพ่ือขออนุมัติกรมสามัญศึกษาเปิดสอนเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจําอําเภอ  ซึ่งครั้งแรกกรมสามัญศึกษา ได๎อนุมัติให๎เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดย
เป็นสาขาโรงเรียนปัว เปิดสอนครั้งแรกจํานวน 2 ห๎องเรียน 

-  ปีการศึกษา  2516  กรมสามัญศึกษาได๎อนุมัติให๎เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอและเปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล 
ประกาศ  ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 มีนายกฤษณ๑  สุวรรณประดิษฐ๑  เป็นครูใหญํ 

-  ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได๎เข๎าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช.2) รุํนที่ 1 ได๎รับ
งบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนอาคารประกอบปรับปรุงพ้ืนที่และไฟฟ้าภายในขุดสระตลอดจนวัสดุ
ครุภัณฑ๑ตามโครงการเงินกู๎ธนาคารโลกและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน  7,860,000.-
บาท  (เจ็ดล๎านแปดแสนหกหมื่นบาทถ๎วน)   
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- ปีการศึกษา  2529  ได๎จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตําบลนาไรํหลวงซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนไตรเขต -       
ประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก   อําเภอสองแคว   จังหวัดนําน  

- ปีการศึกษา  2530  เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น จํานวน 2 ห๎องเรียน 
- ปีการศึกษา  2533  จัดตั้งโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนบ๎านดอนแก๎ว ตําบลพระธาตุปัจจุบันคือ   
    โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  โดยเปิดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จํานวน 1 ห๎องเรียน 
- ปีการศึกษา 2534  จัดตั้งโรงเรียนสาขาเพ่ิมข้ึนอีกที่ตําบลพระพุทธบาทมี 4 ห๎องเรียน ปัจจุบันกรม   

สามัญศึกษาได๎สั่งยุบเลิกโรงเรียนสาขา 
- ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนสถานศึกษาแบบอยํางการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง  
   2555” (รอบ 2) 

- ปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดจัดทําโครงการในหัวข๎อ “ปรัชญาพอเพียง

สูํหลักนิติธรรมจะสร๎างประโยชน๑สุขของมหาชนได๎อยํางไร” สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริ 

พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑เจ๎าพัชรกิติยาภา สํานักงานอัยการสูงสุด 

- ปีการศึกษา 2560 โลํเกียรติยศ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎รับการรับรองเป็นโรงเรียน   ใน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ 

โดยสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท) 

- ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนนักเรียนเข๎ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานศึกษา

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจ าปี 2561  (STEM DRONE PROJECT 2018) 

- ปีการศึกษา 2562 ผํานการประเมินแหํงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ SCQA ซ่ึง

แสดงถึงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (19 กันยายน 2562) 

 คติพจน์ของสถานศึกษา 
             สิกขา วิรุฬห ิสมฺปตฺตา   การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม  (Education is Growth) 
  

  ค าขวัญของสถานศึกษา  
      เรียนดี   มีวินัย  ใจนักกีฬา  กล๎าหาญ  ทํางานเกํง  เครํงคุณธรรม  

  ปรัชญา   วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 1)  ปรัชญาของโรงเรียน 
        สร๎างคน  สร๎างโอกาส  สร๎างสัมมาปัญญา 
 2)  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

      เน๎นคุณธรรม นําความรู๎ เชิดชูความเป็นไทย ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคํู
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม พร๎อมด๎วยเทคโนโลยี  เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
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 3)  สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 
 

   4)  สีประจ าโรงเรียน 
            สีประจ าโรงเรียน    คือ ด า – เหลือง                        

สีดํา        หมายถึง ความหนักแนํน เข๎มแข็ง อดทน   
สีเหลือง      หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง  

  5)  อักษรย่อของโรงเรียน     ช.ก. 
  6)  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน           หางนกยูง 
  7)  ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกหางนกยูง 
  8) เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ให๎บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ให๎ได๎คุณภาพมีมาตรฐานระดับดีข้ึนไปในทุกมาตรฐาน 
 9 ) อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   : รักษ๑สิ่งแวดล๎อม  ออมเป็นนิสัย 
  10) เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  : งานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 
  11) ค่านิยม  
    “ทํางานเชิงระบบ ประสบความสําเร็จด๎วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูเํคียงรับผิดชอบตํอสังคม” 
 

2.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.1  จ านวนบุคลากร    

บุคลากร ผู๎บริหาร ข๎าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

คร ู
อัตราจ๎าง 

ลูกจ๎าง  
ประจํา 

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวน 1 38 2 3 3 9 56 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิทางการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

บริหาร ผู๎อํานวยการ ชํานาญการพิเศษ 1 - - - - - - - 1 - 1 
ครูผ๎ูสอน ครู เช่ียวชาญ - - 1 - - - - - 1 - 1 

ชํานาญการพิเศษ - - 6 7 - 9 - - 6 16 22 
ชํานาญการ - - 3 7 - 4 - - 3 8 13 
ครู - - 1 - - 1 - - 1 1 2 
ครูผ๎ูชํวย - - - - - - - - - - - 

รวม 1 - 11 14 - 13 - - 12 27 39 
พนักงานราชการ - - - - 1 1 - - 1 1 2 
ครูอัตราจ๎าง - - - - 3 - - - 3 - 3 
ลูกจ๎างประจาํ - - - - 1 1 1 - 2 1 3 
ลูกจ๎างชั่วคราว - - - - - - 2 2 2 2 4 
ครูตํางชาติ - - - - 2 - - - 2 - 2 
นักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพคร ู       1 2 - - 3 
รวมทั้งสิ้น 1 - 11 12 7 15 4 4 21 29 56 
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0% 0% 

44% 

0% 

54% 

2% 

วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากรครู 

ปวช. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (รวมครูต่างชาติ) 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตํละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห๑) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 4 18.00 
3. คณิตศาสตร๑ 6 19.67 
4. วิทยาศาสตร๑ 9 16.33 
5. ภาษาตํางประเทศ (อังกฤษ/จีน) 9 17.00 
6. สังคมศึกษา 5 16.40 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 16.50 
8. ศิลปะ 3 15.67 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 17.80 
10. แนะแนว 1 16.00 

รวม        45 17.04 
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2.4  ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรของสถานศึกษา 
2.4.1 ข้อมูลการอบรม/สัมมนา  ในรอบปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรได๎ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา

ตนเอง โดยแจกแจงข๎อมูลได๎ดังนี้ 
 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 18 ม.ค.63 “โครงการ workshop 6 ห๎องฟรี แบํงปัน

ไอเดียการสอน”   
โครงการ inskru 
 

นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
 

2 18 ธ.ค.62 “ประชุมโครงการสํงเสรมิสถานศกึษาและ
ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด
เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. และกระทรวงท่ีเกี่ยวข๎องกับระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ 
2563 ”   

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และ
ศูนย๑เครือขํายสมศ.   
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
 

3 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
ประเมินในช้ันเรียนสาํหรับครู 
สหวิทยาเขตวรนคร 

สหวิทยาเขตวรนคร นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
 

4 31 ต.ค. 62 ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปกีารศึกษา 
2562 

สพม.เขต 37 นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว 
 

5 7 ต.ค.62 รํวมประชุมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุํนท่ี 4 

สพม.37 นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว 
 

6 4 ต.ค.62 รํวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สพม.37 นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
 

7 16-17 ส.ค.62 กิจกรรมคาํยชํางอาสาพัฒนาโรงเรยีน  รร.สกาดใต๎ อ.ปัว นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
 

8 27 ส.ค.62 รํวมกิจกรรมการแขํงขันสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน ครั้งท่ี 25 

รร.ราชานุบาล จ.นําน นางชิษณุชา รินฤทธ์ิ 

9 28 ส.ค.62 รํวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สพม.37 
รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร 

นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 14 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการภมูิคุ๎มกันทางการเงิน

และการวางแผนการจดัการทางการเงิน 
โรงเรียนพระพุทธบาท         
จ.นําน 

นางนงลักษณ๑ รักษาพล 

2 18 ม.ค.63 “โครงการ workshop 6 ห๎องฟรี แบํงปัน
ไอเดียการสอน”   

โครงการ inskru 
 

นางอินทริาลักษณ๑ นันไชย 
 

3 7 ต.ค.62 รํวมประชุมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุํนท่ี 4 

สพม.37 นายสมนึก จันทรักษ๑ 
นางนงลักษณ๑ รักษาพล 

4 4 ต.ค.62 รํวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สพม.37 นางนงลักษณ๑ รักษาพล 

5 13 ส.ค.62 รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการวทิยาการ
คํานวณ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

สพม.37 
รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร 

นายสรรเพชญ ปัญญาพัฒนา
ภรณ๑ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 

1 14 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการภมูิคุ๎มกันทางการเงิน
และการวางแผนการจดัการทางการเงิน 

โรงเรียนพระพุทธบาท     
จ.นําน 

นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

2 18 ก.พ. 63 อบรมวิธีการจดัหาพัสดุและเข๎าระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส๑ 

สพม.37 นางสาวมณรีัตน๑ 
 เนตรวีระ 

3 31 ต.ค.62 ประชุมซักซ๎อมการประเมิน Mock 
Assestment เพื่อเตรียมความพรอ๎ม
สถานศึกษาท่ีจะเข๎ารับการประเมนิ
ภายนอก รอบที่ 4 ครั้งท่ี 1 จ.นําน 

สพม. 37 
รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร 

นางสาวลาวลัย๑ สุโรพันธ๑ 

4 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
ประเมินในช้ันเรียนสาํหรับครูสหวิทยา  
เขตวรนคร 

สหวิทยาเขตวรนคร นางสาวลาวลัย๑ สุโรพันธ๑ 
นางสาวมะลิวัลย๑ ไขยโย 
นางวิไล เสารางทอย 

5 18 ม.ค.63 “โครงการ workshop 6 ห๎องฟรี แบํงปัน
ไอเดียการสอน”   

โครงการ inskru 
 

นางวริชญาณ๑ มาผิว 
 

6 7 ต.ค.62 รํวมประชุมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล     รุํนที่ 4 

สพม.37 นางสาวมะลิวัลย๑ ไขยโย 
นางวิไล เสารางทอย 

7 4 ต.ค.62 รํวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สพม.37 นางสาวลาวลัย๑ สุโรพันธ๑ 
 

8 13 ส.ค.62 รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการวทิยาการ
คํานวณ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

สพม.37 
รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร 

นางวิไล เสารางทอย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 

9 26 เม.ย.62 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต๎านทุจริตศึกษาสูสํถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

สพม.37 นางสาวลาวลัย๑ สุโรพันธ๑ 
 

10 27 ส.ค.62 เป็นคณะกรรมการการประเมินให๎
ข๎าราชการและบุคลากรทางการศกึษาเลื่อน
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

รร.ปัว นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

11 17 ส.ค.62 ประชุมสมัมนางานฝ่ายวิชาการและระบบ
การดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
ประจําปี 2562 

สพม.37/ 
รร.นันทบุรีวิทยา 
 

นางวริชญาณ๑ มาผิว 
 

12 16-17 ส.ค.62 กิจกรรมคาํยชํางอาสาพัฒนาโรงเรยีน  รร.สกาดใต๎ อ.ปัว นางสาวมะลิวัลย๑ ไขยโย 
 

13 28 ส.ค.62 รํวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน 

สพม.37 
รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร 

นางสาวลาวลัย๑ สุโรพันธ๑ 
 

14 11 ก.ค.62 เป็นวิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

รร.นํานประชาอุทิศ นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

15 20  ก.ค.62 เป็นวิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

รร.พระธาตุพิทยาคม นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

16 25  ก.ค.62 เป็นวิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีน 

รร.ชุมชนรัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ 115 

นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 18-19 ก.พ.63 อบรมข๎าราชการหลักสูตร “การพฒันาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สําหรับข๎าราชการที่บรรจุใหมหํรือย๎ายมาอยูํ
ใหม ํ

สพม.37 นายอิทธิพล จิตอาร ี

2 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการประเมิน
ในช้ันเรียนสําหรับครสูหวิทยาเขตวรนคร 

สหวิทยาเขต 
วรนคร 

นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
 

3 18 ม.ค.63 “โครงการ workshop 6 ห๎องฟรี แบํงปันไอเดีย
การสอน”   

โครงการ inskru 
 

นายทวีศักดิ์ สมศักดิ ์
 

4 25-31 ต.ค.62 รํวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแหํงชาต ิ คํายลูกเสือวชิราวุธ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
5 4 ต.ค.62 รํวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
สพม.37 นางสาวรัชนี พรหมรักษ๑ 

6 5 ส.ค.62 รํวมประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันอาเซียน รร.ทุํงช๎าง  นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
 

7 15 ส.ค.62 รํวมประชุมแตํงตั้งกรรมการตัดสินและเตรียม
จัดงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครั้งที่ 69 

รร.ทําวังผาพิทยาคม นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
 

8 16 ส.ค.62 รํวมกิจกรรมคํายเยาวชน เรยีนรู๎พหุวัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งท่ี 3 

สหวิทยาเขต 
วรนคร 

นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร 

9 20-22 ส.ค.62 ฝึกอบรมหลักสตูรผู๎บังคับบัญชาลกูเสืออาสา 
กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุํนที่ 3  

ศูนย๑สํงเสริมการศึกษา
และการมีสํวนรํวมของ
พลเมือง ท่ี 5-6 

นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร 

10 26 เม.ย.62 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต๎าน
ทุจริตศึกษาสูํสถานศึกษา ปีการศกึษา 2562 

สพม.37 นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 

1 26-27ธ.ค.62 เข๎ารํวมกิจกรรมคาํยอบรมศิลปะเยาวชน
นําน 

หอศิลป์รมินําน อ.เมือง นางจินดา ยังศิร ิ

2 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎าน 
การประเมินในช้ันเรียนสําหรับคร ู
สหวิทยาเขตวรนคร 

สหวิทยาเขตวรนคร นางจินดา ยังศิร ิ
 

3 9-11 ส.ค.62 รํวมโครงการพัฒนาทักษะนักเรยีนแกนนํา
เอดส๑ เพศศึกษา 

จุฬาลงกรณ๑-
มหาวิทยาลยั จ.นําน 

นายอรุณ ชราชิต 

4 8 ส.ค.62 ประชุมแตํงตั้งกรรมการตัดสินและเตรยีมจดั
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

รร.ทําวังผาพิทยาคม นางจินดา ยังศิร ิ
นายอรุณ ชราชิต 
นางสะใบทิพย๑ ศิริวัฒนานนท๑ 

5 21 ส.ค.62 ประชุมการจัดกิจกรรมคาํยเสริมสร๎างความ
เป็นเลิศด๎านดนตรี นาฏศิลป์ และท๎ศนศิลป์ 

รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร นางจินดา ยังศิร ิ
นายอรุณ ชราชิต 
นางสะใบทิพย๑ ศิริวัฒนานนท๑ 

6 31 ส.ค.62 รํวมโครงการคํายเสริมสร๎างความเป็นเลิศ
ด๎านดนตรี นาฏศลิป์ และท๎ศนศิลป์ 

รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร นายอรุณ ชราชิต 
นางสะใบทิพย๑ ศิริวัฒนานนท๑ 

7 26-30 เม.ย.62 รํวมอบรมศลิปะ “ช้ีทางศิลป์ แดคํรู สูํ
เยาวชนภาคเหนือ” ประจําปี 2562 

ชมรมครูทัศนศลิป์เวยีง
เจ๎าเงาะ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ๑ 

นางจินดา ยังศิร ิ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 17-22 ก.พ.63 เข๎ารํวมการอบรมผู๎ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

หลักสตูร FA THAILAND INTRODUCTORY 
COURSE 

อ.เมือง จ.นําน นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

2 21 ก.พ. 63 ประชุมเตรียมความพร๎อมเข๎ารํวมการแขํงขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําปี 2563 

สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกีฬา 
จ.นําน 

นายณัฐกมล อินทํา 

3 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
ประเมินในช้ันเรียนสาํหรับครู 
สหวิทยาเขตวรนคร 

สหวิทยาเขตวรนคร นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

4 16-17 ส.ค.62 กิจกรรมคาํยชํางอาสาพัฒนาโรงเรยีน  รร.สกาดใต๎ อ.ปัว นายณัฐกมล อินทํา 
5 15 ส.ค.62 รํวมประชุมแตํงตั้งกรรมการตัดสินและเตรียม

จัดงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครั้งที่ 69 
รร.ทําวังผาพิทยาคม นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

6 27-28 ก.ค.62 รํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาฟุตซอล อบจ.
นําน ฟุตซอลคัพ 2019 

รร.ศรีสวสัดิ-์ 
วิทยาคาร 

นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 
นายณัฐกมล อินทํา 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 14 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการภมูิคุ๎มกันทางการเงิน

และการวางแผนการจดัการทางการเงิน 
โรงเรียนพระพุทธบาท 
จ.นําน 

นายอํานาจ จิตอาร ี

2 25 ธ.ค. 62 การอบรมการออกแบบโลโก๎ และบรรจุ
ภัณฑ๑ 

บริษัทสมุนไพรหมอศภุ 
จํากัด 

นายธราภพ ยานการ 

3 18 ธ.ค. 62 การประชุมจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
คําครุภณัฑ๑ ท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 

สพม.เขต 37 นายอํานาจ จิตอาร ี
นายธราภพ ยานการ 

4 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
ประเมินในช้ันเรียนสาํหรับครู 
สหวิทยาเขตวรนคร 

สหวิทยาเขตวรนคร นายอํานาจ จิตอาร ี
 

5 31 ต.ค. 62 ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปกีารศึกษา 
2562 

สพม.เขต 37 นายอํานาจ จิตอาร ี
 

6 16 ต.ค.62 รํวมประชุมหารือการเข๎ารํวมงานลูกเสือ
แหํงชาติ ครั้งที่ 21 

ศูนย๑ประสานงานสพม.
37 

นายสมเกียรติ มั่งคั่ง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (ต่อ) 
 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
7 7 ต.ค.62 รํวมประชุมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล      รุํนที่ 4 
สพม.37 นายธราภพ ยานการ 

8 13 ส.ค.62 รํวมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการวทิยาการ
คํานวณ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

สพม.37 
รร.ศรีสวสัดิ์วิทยาคาร 

นายธราภพ ยานการ 

9 9-12 ส.ค.62 อบรมโครงการสํงเสรมิการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ทักษะด๎านโค๎ดดิ้ง สูํสังคมดิจิทลัในอนาคต 
รุํนที่ 4  

โรงแรมเมอร๑เคียว  
จ.เชียงใหมํ 

นายธราภพ ยานการ 
วําท่ีร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา   
กาศมณ ี

10 16-17 ส.ค.62 กิจกรรมคาํยชํางอาสาพัฒนาโรงเรยีน  รร.สกาดใต๎ อ.ปัว นายอํานาจ จิตอาร ี
นายธราภพ ยานการ 
นายสมเกียรติ มั่งคั่ง 
นายพิศุทธิ์ รัตนวงศ๑ 

11 18-19 ก.ค. 62 เข๎ารํวมอบรมด๎านวิทยาการคํานวณด๎วยการ
ใช๎เทคโนโลยี IOT 

มทร.ล๎านนา นําน นายธราภพ ยานการ 
 

12 8 ก.ค. 62 รํวมประชุมสัมมนาครผููส๎อนวิชาลกูเสือ ศูนย๑ประสานงาน  
สพม.37 

นายอํานาจ จิตอาร ี
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 30 ม.ค.-1 ก.พ.63 เข๎ารํวมสัมมนาหลักสูตร “การ

ประยุกต๑ใช๎นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู๎ เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะด๎าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษในช้ันเรียน” 
ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย- 
ธรรมาธริาช 

นางศิริพร แก๎วสุวรรณสกุล 
นางมณีภัทร๑ รางแดง 

2 18 ม.ค.63 “โครงการ workshop 6 ห๎องฟรี 
แบํงปันไอเดียการสอน”   

โครงการ inskru 
 

นางศิริพร แก๎วสุวรรณสกุล 
 

3 18 ก.พ. 63 อบรมวิธีการจดัหาพัสดุและเข๎าระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ 

สพม.37 นางสุณัฐชา  ยวงคํา 

4 18-19 ก.พ.63 อบรมข๎าราชการหลักสูตร “การพฒันา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสําหรับข๎าราชการที่
บรรจุใหมหํรือย๎ายมาอยูํใหม ํ

สพม.37 นางสาวพรมราตรี สุทธิแสน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกุล 

5 8-9 ต.ค.62 การอบรมการพัฒนาศักยภาพด๎านการ
ประเมินในช้ันเรียนสาํหรับครู 
สหวิทยาเขตวรนคร 

สหวิทยาเขตวรนคร นางธัญวรัตม๑ กลุวรรณ๑ 

6 7 ต.ค.62 รํวมประชุมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุํนท่ี 4 

สพม.37 นายธนกฤต หนักหลํอ 

7 4 ต.ค.62 รํวมการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

สพม.37 นายธนกฤต หนักหลํอ 

8 1-3 ส.ค.62 อบรมหลักสูตรด๎านภาษาอังกฤษ ระดบั ม.ต๎น 
และม.ปลาย ด๎วยเทคนิคยุคดิจิทัล 

สพม.37 นายธนกฤต หนักหลํอ 
นางมณีภัทร๑ รางแดง 

9 5 ส.ค.62 รํวมประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันอาเซียน รร.ทุํงช๎าง จ.นําน นางธัญวรัตม๑ กุลวรรณ๑ 
 

10 17 ส.ค.62 ประชุมสัมมนางานฝ่ายวิชาการและระบบการ
ดูแลชํวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา ประจําปี 

2562 

สพม.37/ 

รร.นันทบุรีวิทยา 
 

นางศิริพร แก๎วสวุรรณสกุล 
 

11 16 ส.ค.62 รํวมกิจกรรมคํายเยาวชน เรียนรู๎พหวุัฒนธรรม

อาเซียน ครั้งที่ 3 
สหวิทยาเขต 
วรนคร 

นางธัญวรัตม๑ กุลวรรณ๑ 
Mr.Gilbert c. Cortez 
Mr.Duke Amenya Ongwae 
 

12 26 ส.ค.62 รํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะภาษาจีน รร.พิริยาลัย จ.แพร ํ นางสาวศรินทรา คชสินธิ ์

13 31 พ.ค.62 เข๎ารํวมชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชน๑ 
เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทาํความดี 
รวมใจภักด ีเทิดไท๎องค๑ราชัน 

สนามกีฬาสมโภชน๑เชยีงใหมํ 

700 ปี 

นายธนกฤต หนักหลํอ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี หัวข้อการพัฒนา/สัมมนา หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกลุ 
1 22 ธ.ค.62  รํวมฟังการบรรยายเพื่อแนะแนวการศึกษา

ด๎านสาธารณสุข 
โรงพยาบาลนาํน นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร 

2 9-12 ต.ค.62 อบรมเรื่องการพัฒนาการจัดกจิกรรมแนะ
แนวโดยใช๎เทคโนโลยีโทรศัพท๑เคลือ่นที่เพ่ือ
การวางแผนพัฒนาตนเองด๎านการศึกษา
และอาชีพของนักเรียน 

มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
จ.นนทบุร ี

นางสาวศิริกานต๑ ไชยสาร 
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      2.4.2 ข้อมูลการศึกษาดูงาน  ในรอบปีการศึกษา 2562  มีบุคลากรได๎ศึกษาดูงานดังนี้ 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี ประเด็นการดูงาน สถานที่ดูงาน ผู้เข้าร่วม 

1 20-21 พ.ค.62 ศึกษาดูงานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม 

โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
จ.เชียงใหมํ 

นางลําแพน บูรณะชาต ิ
นางจินดา ยังศิร ิ
นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
นางชิษณุชา รินฤทธ์ิ 
นางสาวศรินทรา คชสินธิ์ 

2 12 ก.ค.62 ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร 

โรงงานแปรรูป
ผลิตภณัฑ๑สมุนไพร 
 อ.เมือง จ.นําน 

นางสาวลาวลัย๑ สุโรพันธ๑ 
นายธราภพ ยานการ 
นางสาวมณรีัตน๑ เนตรวีระ 
นางสาวมะลิวัลย๑ ไชยโย 
นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 
นายบุตราลักษณ๑ สืบบุตร 
นางจินดา ยังศิร ิ
นายโพธิบูรพ๑ แก๎วทอง 

3 10 ม.ค.63 ศึกษาดูงานเกษตรอินทรยี๑ คําย
แสงเพ็ญ โครงการทหารพันธุ๑ด ี

คํายแสงเพ็ญ โครงการ
ทหารพันธุ๑ดี อ.เมือง 
จ.นําน 

นายอํานาจ จิตอาร ี
นายธนกฤต หนักหลํอ 
นายสมเกียรติ มั่งคั่ง 
นายณัฐกมล อินทํา 
นางพุํมพวง วรสันติวงศ๑ 
นางวิไล เสารางทอย 

 

3. ข้อมูลนักเรียน 
 3.1 จํานวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 694  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 64 68 132 33 
ม.2 4 59 61 120 30 
ม.3 3 48 65 113 37.67 
รวม 11 171 194 365  
ม.4 3 31 71 102 34 
ม.5 3 36 78 114 38 
ม.6 3 42 71 113 37.67 
รวม 9 109 220 329  

รวมทั้งหมด 20 280 414 694  
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2560-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษา หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
     สร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  553 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.91  
3.3 จํานวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ    9   คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.29 
3.4 จํานวนนักเรียนที่ย๎ายสถานศึกษา   5   คน  คิดเป็นร๎อยละ  0.72 
3.5 จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น     0     คน   คิดเป็นร๎อยละ 0 
3.6 จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ม.3 จํานวน 87   คน  คิดเป็นร๎อยละ 76.99 
 ม.6 จํานวน. 96  คน  คิดเป็นร๎อยละ 84.96 
3.7 จํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ 694 .คน คิดเป็นร๎อยละ 
         100 
3.8 จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 694   คน คิดเป็น    
      ร๎อยละ 100 
3.9 จํานวนนักเรียนที่บันทึกการเรียนรู๎จากการอําน และการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่ําเสมอ       
       คน  694  คิดเป็นร๎อยละ 100 
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4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     4.1 สรุปผลการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ (ตลอดหลักสูตร) ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ที ่

กลุ่มสาระ 
ผลการเรียน  ( จ านวน/ร้อยละ ) จ านวน

นักเรียน 
% นร.ท่ีได้ 

ระดับ 3 ขึ้นไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

1 ภาษาไทย 
483 390 452 381 202 114 75 43 35 0 2175 1325 

22.21 17.93 20.78 17.52 9.29 5.24 3.45 1.98 1.61 0.00 100.00 60.92 

2 คณิตศาสตร์ 
545 338 479 418 492 302 226 54 3 0 2857 1362 

19.08 11.83 16.77 14.63 17.22 10.57 7.91 1.89 0.11 0.00 100.00 47.67 

3 วิทยาศาสตร์ 
996 901 936 769 696 407 326 101 79 7 5218 2833 

19.09 17.27 17.94 14.74 13.34 7.80 6.25 1.94 1.51 0.13 100.00 54.29 

4 สังคมศึกษา ฯ 
1631 606 616 484 417 250 299 153 26 0 4482 2853 

36.39 13.52 13.74 10.80 9.30 5.58 6.67 3.41 0.58 0.00 100.00 63.65 

5 สุขศึกษาและพลศกึษา 
1115 806 269 60 5 3 1 5 8 0 2272 2190 

49.08 35.48 11.84 2.64 0.22 0.13 0.04 0.22 0.35 0.00 100.00 96.39 

6 ศิลปะ 
394 272 335 218 173 71 33 14 28 1 1539 1001 

25.60 17.67 21.77 14.17 11.24 4.61 2.14 0.91 1.82 0.06 100.00 65.04 

7 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
850 365 275 213 72 59 74 9 13 0 1930 1490 

44.04 18.91 14.25 11.04 3.73 3.06 3.83 0.47 0.67 0.00 100.00 77.20 

8 ภาษาต่างประเทศ 
1318 699 689 572 600 442 495 101 20 1 4937 2706 

26.70 14.16 13.96 11.59 12.15 8.95 10.03 2.05 0.41 0.02 100.00 54.81 

สรุปผลการเรียน 
7332 4377 4051 3115 2657 1648 1529 480 212 9 25410 15760 

28.85 17.23 15.94 12.26 10.46 6.49 6.02 1.89 0.83 0.04 100.00 62.02 
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รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ีผลการเรยีนได้ระดับ 3  ข้ึนไป  ปีการศึกษา 2562
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เปรยีบเทียบรอ้ยละของนักเรยีนที่มผีลการเรยีนได้ระดับ 3  ข้ึนไป

  ปีการศึกษา 2560-2562
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4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับที่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการประเมิน  
ร้อยละผล 

การประเมินที่ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 88.61 10.42 0.97 0.00 99.03 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 88.36 13.55 5.25 0.84 93.91 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 82.21 16.37 1.42 0.00 98.58 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 75.91 23.10 0.99 0.00 99.01 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 88.78 9.87 1.35 0.00 98.65 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 79.07 20.08 0.85 0.00 99.15 

สรุปผลการประเมิน 83.82 15.57 1.81 0.14 98.06 

 
เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 

ล าดับที่ ระดับชั้น 
ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  

2562 2561 2560 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 99.03 93.75 93.12 

2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 93.91 95.65 93.78 

3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 98.58 97.35 98.25 

4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 99.01 97.41 99.84 

5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98.65 99.12 99.75 

6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 99.15 96.19 98.78 

สรุปผลการประเมิน 98.06 96.52 97.25 
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เปรยีบเทียบผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไป 

ปีการศึกษา 2560-2562
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2562 99.03 93.91 98.58 99.01 98.65 99.15 98.06

2561 93.75 95.65 97.35 97.41 99.12 96.19 96.52

2560 93.12 93.78 98.25 99.84 99.75 98.78 97.25

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ีย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

ล าดับที่ ระดับชั้น 
ร้อยละผลการประเมิน ร้อยละผล 

การประเมินที่ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ปรับปรุง 
3 2 1 0 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 74.15 25.52 0.33 0.00 99.67 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 69.17 24.84 5.15 0.84 94.01 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 60.27 37.35 2.39 0.00 97.61 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 63.48 33.04 3.49 0.00 96.51 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 82.12 16.31 1.57 0.00 98.43 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 58.62 36.70 4.69 0.00 95.31 

สรุปผลการประเมิน 67.97 28.96 2.94 0.14 96.92 
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เปรยีบเทียบผลการประเมนิการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับดี

ข้ึนไป 

ปีการศึกษา 2560-2562
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2562 99.67 94.01 97.61 96.51 98.43 95.31 96.92

2561 100 99.16 100 99.15 99.12 95.41 98.85

2560 99.17 97.58 97.41 95.04 96.36 100 96.7

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ีย

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ระดับชั้น 

ร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ระดับดีขึ้นไป 

2562 2561 2560 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 99.67 100 99.17 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 94.01 99.16 97.58 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 97.61 100 92.80 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 96.51 99.15 95.04 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 98.43 99.12 96.36 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 95.31 95.41 100.00 

สรุปผลการประเมิน 96.92 98.85 96.70 
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4.4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ที ่

ระดับชั้น 
ร้อยละผลการประเมิน ร้อยละผล 

การประเมินที่ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ปรับปรุง 
3 2 1 0 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 60.61 25.75 13.64 - 86.36 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 54.16 33.33 12.50 - 87.49 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 45.13 42.48 12.39 - 87.61 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 54.90 37.25 7.85 - 92.15 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 45.61 40.35 14.04 - 85.96 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 46.90 41.59 11.51 - 88.49 

สรุปผลการประเมิน 51.21 36.79 11.98 - 88.01 
 
 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย 
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ย 
4 กลุ่มสาระฯ 

โรงเรียน 63.85 29.44 32.16 33.75 39.80 

จังหวัด 57.92 30.33 31.18 33.40 38.21 

สังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.29 
 

 
            
 
 
 
 
 



23 
 

63.85 

29.44 
32.16 

33.75 

57.92 

30.33 31.18 
33.4 

55.91 

26.98 

30.22 
32.98 

55.14 

26.73 

30.07 

33.25 

0

10

20

30

40

50

60

70

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

                ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 – 2562 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลตําง 

ระหวํางปีการศึกษา 
ภาษาไทย 61.61 63.85 +2.24 
คณิตศาสตร๑ 33.64 29.44 -4.20 
วิทยาศาสตร๑ 40.73 32.16 -8.57 
ภาษาอังกฤษ 28.56 33.75 +5.19 
       รวมเฉลี่ย 41.14 39.80 -1.34 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560-2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปี กศ.2560 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
 
 
 
   
 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา2562 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 

คะแนน
เฉลี่ย

คณิตศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ 

คะแนน
เฉลี่ยสังคม

ศึกษาฯ 

ค่าเฉลี่ย 
5 กลุ่มสาระฯ 

โรงเรียน 52.66 27.10 31.48 27.46 38.37 35.41 

จังหวัด 42.92 27.63 30.71 27.81 36.74 33.16 

สังกัด 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 32.62 

ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 32.34 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร ์ สงัคมศกึษาฯ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

 

      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 61.08 52.66 -8.42 

คณิตศาสตร๑ 37.48 27.10 -10.38 
วิทยาศาสตร๑ 34.10 31.48 -2.62 
ภาษาอังกฤษ 32.46 27.46 -5.0 
สังคมศึกษาฯ 39.00 38.37 -0.63 
รวมเฉลี่ย 40.82 35.41 -5.41 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาฯ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560-2562  
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปี กศ.2560 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจํานวน 4 หลัง อาคารประกอบจํานวน   6  หลัง ส๎วม   2  หลัง สระวํายน้ํา – สระ 
สนามเด็กเลํน – สนาม   สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามอ่ืน ๆ วอลเลย๑บอล 1 
สนาม 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

หอ้งสมดุ หอ้งวิทยาศาสตร ์
หอ้งคอมพิวเตอร ์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
หอ้งดนตรี หอ้งนาฏศิลป์ 

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

7. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2562 
   

  7.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

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

ห๎องสมุด 132 120 113 102 114 113 

ห๎องวิทยาศาสตร๑ 132 120 113 102 114 132 

ห๎องคอมพิวเตอร๑ 132 120 113 102 114 132 

ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 132 120 113 102 114 132 

ห๎องดนตรี 90 90 90 90 90 90 

ห๎องนาฏศิลป์ 90 90 90 90 90 90 

โรงเรียนธนาคาร 132 120 113 102 114 113 

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 132 120 113 102 114 113 

สวนพฤกษศาสตร๑ 132 120 113 102 114 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 7.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2562  
 

1. ชื่อ-สกุล  นางสอน  ธิยะศิริ  ให๎ความรู๎เรื่อง สมุนไพร,การประคบร๎อน 
สถิติการให๎ความรู๎โรงเรียนแหํงนี้  3  ครั้ง/ป ี

2. ชื่อ-สกุล  นายปาณะพงษ๑ เลาหวฤทธิ์ (หมอโก๎) ให๎ความรู๎เรื่อง สมุนไพร/การผลิตผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร  
สถิติการให๎ความรู๎โรงเรียนแหํงนี้  4  ครั้ง/ป ี

3. ชื่อ-สกุล นางสาวกานต๑รวี สุนทร  ให๎ความรู๎เรื่อง สมุนไพร/การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  
สถิติการให๎ความรู๎โรงเรียนแหํงนี้  2  ครั้ง/ป ี

4. นางสาวภาลฎา ชินเทพ   ให๎ความรู๎เรื่อง สมุนไพร/การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  
สถิติการให๎ความรู๎โรงเรียนแหํงนี้  2  ครั้ง/ป ี

5. ชื่อ-สกุล นางสาวอรภัทร ละมํอม  ให๎ความรู๎เรื่อง แพทย๑แผนไทย  
สถิติการให๎ความรู๎โรงเรียนแหํงนี้  2  ครั้ง/ป ี
 

 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
วัดหนองแดง 3 
วัดสบกอน 3 
วัดกลาง 2 
กองร๎อยตํารวจตระเวนชายแดน 2 
สวนบัวแก๎ว 3 
ห๎องสมุด อ.เชียงกลาง 15 
ศาลเจ๎าพํอพญาไมย 3 
โครงการทหารพันธุ๑ดี คํายแสงเพ็ญ อําเภอเมือง จังหวัดนําน 1 
แสงทองรีสอร๑ท (ฟาร๑มผัก) 2 
แสงทองรีสอร๑ท (ข๎าวนาบุญ) 2 
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8.ข้อมูลงบประมาณ 
  

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 2,545,600 งบดําเนินการ เงินเดือน-คําจ๎าง 3,037,200 
เงินนอกงบประมาณ 638,180 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,561,380 
เงินอ่ืนๆ 1,833,000 งบอ่ืนๆ 418,200 
รวมรายรับ 5,016,780 รวมรายจ่าย 5,016,780 
งบดําเนินการ/เงินเดือน คําจ๎าง    คิดเป็นร๎อยละ  60.54 ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร๎อยละ  31.12 ของรายรับ 
 
9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนชุมชนที่แวดล๎อมโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ๑ทางด๎าน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่นําสนใจ ที่โรงเรียนสามารถให๎นักเรียนได๎ศึกษาทั้งด๎านกระบวนการผสมผสาน
วัฒนธรรม กับการรักษาอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ ที่ วําการอําเภอ  
เชียงกลาง   สถานีตํารวจภูธรเชียงกลาง  โรงพยาบาลเชียงกลาง  ห๎องสมุดประชาชน อาชีพหลักของชุมชน 
คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป  คือ 
ประเพณีทําขวัญข๎าว  พิธีบวงสรวงเจ๎าพํอพญาไมย  และกิจกรรมตามเทศกาลและวันสําคัญตํางๆ   
 ประชากรสํวนใหญํเป็นคนพ้ืนเมือง ประมาณ 85 เปอร๑เซ็นต๑ และเป็นชาวไทยภูเขาเผําถิ่น อ่ืน ๆ 
ประมาณ 15 เปอร๑เซ็นต๑ ภาษาที่ใช๎สํวนใหญํพูดภาษาไทยพ้ืนเมือง และอ่ืน ๆ เชํนภาษาพ้ืนเมืองสําเนียงลาว 
สําเนียงไทลื้อ สําเนียงลื้อเชียงแสน และภาษาลัวะ สําหรับภาษาเขียนใช๎อักษรไทยกลาง มีการใช๎ภาษาพ้ืนเมือง
ล๎านนาในตําราโบราณ เชํน ตํารายา บทสวดมนต๑ และ คาถาตําง ๆ รวมทั้งพระธรรมเทศนาใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมักปรากฏให๎เห็นในสมุดขํอยและใบลาน ปัจจุบันมีผู๎ที่สนใจศึกษาภาษาพ้ืนเมืองล๎านนา   
ไมํมากนัก 
                  2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาอาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ประมาณ
ร๎อยละ 80  เชํน ทําสวน ทําไรํ สินค๎าเกษตรที่สําคัญ ได๎แกํ ถั่ว ยาสูบ ผักกาดขาวปลี กะหล่ําปลี ถั่วฝักยาว 
ประเภทผลไม๎ ได๎แกํ ลําไย มะมํวง มะขามหวาน ลิ้นจี่ มีการจัดทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนบ๎าง เชํน ผ๎าทอ
พ้ืนเมือง ไขํเค็ม แชมพูสระผม น้ํายาล๎างจาน  รับจ๎างทั่วไปค๎าขายและอ่ืนๆ  ด๎านศาสนาประชาชนสํวนใหญํ
นับถือศาสนาพุทธ มีบางสํวนนับถือศาสนาคริสต๑ มีสถาบันหรือองค๑กรทางศาสนา ดังนี้ 
    -  วัด                                            จํานวน  31  แหํง 
     -  ที่พักสงฆ๑                                     จํานวน   2  แหํง 
       -  โบสถ๑                     จํานวน   1 แหํง 
     -  ศาลเจ๎า                                       จํานวน  2  แหํง 
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 การอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีโดยจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอําเภอ 1 แหํง  และแตํละตําบลได๎จัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมระดับตําบลทุกตําบล  จํานวน 6 ตําบลมีฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัวตํอปี  
65,000  บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว 3 คน 
    3) โอกาสและข๎อจํากัดของโรงเรียน 

 ชุมชนที่แวดล๎อมโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ๑ทางด๎านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่นําสนใจ 
สามารถให๎นักเรียนได๎ศึกษาทั้งด๎านกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรม กับการรักษาอัตลักษณ๑  ทางวัฒนธรรม 
นักเรียน ประชาชน มีภูมิหลังทางสังคมผูกพันกับวิถีชีวิตการเกษตรและนับถือศาสนาพุทธ   วิถีชวีิตโดยทั่วไป
เป็นไปแบบเรียบงําย พอเพียง จึงเป็นถือต๎นทุนทางสังคมในการพัฒนา 

 
10. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นายชาญชัย  ลิ้มสุวรรณ              ประธานกรรมการ ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

2 นางธารทิพย๑ ศิรินุพงศ๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
3. นางสาวพิมลพรรณ  สกิดรัมย๑  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
4. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร๑ไชย  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
5. นายประทุม  จิณแสน   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
6. นายปาณะพงษ๑   เลาหวฤทธิ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
7. นายวัฒน๑สัณห๑  วังสาร   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
8. นายสุริยา พรมมา   ผู๎ทรงคุณวุฒิไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
9. นายชาตรี ทํางาม   ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
10. นางสาวลาวัลย๑ สุโรพันธ๑  ผู๎แทนครู 

 11. นายฉัตรชัย จิตตรง   ผู๎แทนองค๑กรชุมชน 
 12. นายธนกฤต จิตตรง   ผู๎แทนองค๑กรสํวนท๎องถิ่น 
 13. นางสร๎อยลดา ชวาเขต  ผู๎แทนศิษย๑เกํา 
 14. พระครูศีลนันทโชติ   ผู๎แทนศาสนา 
 15. นายกมล สุทธาวาส   ผู๎อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
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ผู๎อํานวยการโรงเรียน  (นายกมล  สุทธาวาส) 

11.โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

กลุํมบริหารงานบุคคล 
(นางทัศนีย๑ มะโน) 

กลุํมบริหารวิชาการ 
(นางสาวลาวัลย๑ สโุรพันธ๑) 

กลุํมบริหารทั่วไป 
(นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว) 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมครู ผู๎ปกครองและศิษย๑เกํา 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุํมบริหารงบประมาณ 
(นายสมนึก  จันทรักษ๑) 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
2. งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง 
3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง 
   การศึกษา 
4. งานเลื่อนข้ันเงินเดือนค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน 
   ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 
   และบุคลากร ทางการศึกษา 
5. งานทะเบียนประวัติ 
6. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
7. งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
8. งานหนังสือรับรอง ขออนุญาต ไป
ต่างประเทศ 
    ขออนุญาตลาทุก ประเภท การลงเวลา  
     ปฏิบัติราชการ 
9. วินัยและการรักษาวินัย 
10 .การออกจากราชการ 
11. งานส่งเสริมสวัสดิการครู นักเรียนและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
12. งานคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน

1.งานจัดท าแผนงานและ 
  เสนอของบประมาณ 
2.งานจัดสรรงบประมาณ 
3.งานจัดระบบบริหารและ 
   พัฒนาองค์กร 
4.งานบริหารการเงินและบัญชี 
5.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.งานจัดระบบควบคุม 
  ภายในสถานศึกษา 
7.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ  
  งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
8.งานระดมทุนทรัพยากร 
   และลงทุนเพื่อการศึกษา 
9.งานตรวจสอบ ติดตาม  
  ประเมินผล และรายงานผล 
  การใช้เงินและผลการ 
  ด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
10.งานแผนงาน ข้อมูล 
   สารสนเทศ งานธุรการของ 
   กลุ่ม 
11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. งานสารบรรณ 
2. งานปฏิคมโรงเรียน 
3. งานอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อมบริการ
สาธารณะและ
สาธารณูปโภค 
4.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ 
สวัสดิการ ร้านค้าและ
สหกรณ์เพื่อการศึกษา 
7. งานประชาสัมพันธ์ 
8. งานชุมชนสัมพันธ์ 
9. งานโรงเรียนธนาคาร 
10. งานพนักงานบริการ 
11. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
12. งานสมาคมศิษย์เก่า 
13. งานแผนงาน ข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการของ
กลุ่ม 
 
 

1.งานพัฒนาหลักสูตร 
   สถานศึกษา 
2.งานกิจกรรมนักเรียน 
   - งานลูกเสือเนตรนาร ี
   - กิจกรรมชุมนุม 
   - งานนักศึกษาวิชาทหาร 
   - งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
     สาธารณะประโยชน ์
3. งานแนะแนวการศึกษา 
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา 
5. งานนิเทศทางการศึกษา 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ 
   ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ 
   ชุมชน 
7. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา 
8. งานรับนักเรียน 
9. งานทะเบียนนักเรียน 
10. งานวัดผล ประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 
11. งานประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชกาการกับ 
     สถานศึกษาอื่น 
12. งานส่งเสริมความเปน็เลิศ 
     ทางด้านวิชาการ 
13. งานพัฒนาระบบประกัน 
     คณุภาพงานวิชาการ 
14. งานภาคีเครือข่าย 
15. งานแผนงาน ข้อมูลสาร
เทศ 
     งานธุรการของกลุ่ม 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. งานพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. งานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม  
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. งานปกครองระดับชั้นและคณะสี 
5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานบ้านพักนักเรียน 
7. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
8. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศของ

กลุํมบริหารกิจการนักเรียน 
(นายสัมพันธ๑ อินสองใจ) 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  
 1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห๑และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดีเลิศ 

4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

6. มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน   

 1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 

3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  

ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตได๎ 

ดีเลิศ 

2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

4.ตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน ดีเลิศ 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง       
การจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 

 
13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียน ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบสาม   เมื่อวันที่ 13.15 มิถุนายน  พ.ศ.
2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด๎านคือด๎านผู๎บริหาร  ด๎านครู และ
ด๎านผู๎เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังตํอไปนี้  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุํมตัวบํงชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.68 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 2 ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานยิมที่พึงประสงค๑ 10.00 9.83 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝ่รู ๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 9.39 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที ่4 ผู๎เรียนคิดเป็น ทําเป็น  10.00 9.33 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน 20.00 10.54 พอใช๎ 

ตัวบํงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเปน็สําคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 5.00 4.88 ดีมาก 

กลุ่มตัวบง่ชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบํงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน๑  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 
4.00 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ๑ของ  5.00 4.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

                  สถานศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
                   รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล๎องกับ               
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 
 

4.00 

 

ดี 

คะแนนรวม 100.00 84.65 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ตั้งแตํ 80 คะแนนข้ึนไป               ใชํ   ไมํใชํ 

 มีตัวบํงช้ีที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย 10 ตัวบํงช้ี จาก 12 ตัวบํงช้ี         ใชํ   ไมํใชํ 

 ไมํมตีัวบํงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน    ใชํ   ไมํใชํ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสํมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจําปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา   
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการ

เรียนรู๎ให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มุํงพัฒนาผู๎เรียน 
ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน คือ “เน๎นคุณธรรม นําความรู๎ เชิดชูความเป็นไทย ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูํอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม พร๎อมด๎วยเทคโนโลยี  เทียบเคียงมาตรฐานสากล”  โดยไดมี๎  
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย  มีกิจกรรม/
โครงการที่สํงเสริมความสามารถของผู๎เรียนผํานกระบวนการคํายตําง ๆ  ทัง้วิชาการและการสํงเสริมทักษะ
อาชีพ สํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูํในระดับดีเลิศ ตามคําเป้าหมายที่กําหนด 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอําน       

การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา ผํานโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ คือ โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัย  
รักการอําน  รู๎จักแสวงหาแหลํงเรียนรู๎ และสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน บันทึกการอําน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมค๎นหาดาวเดํน    
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ด๎านภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภูํ  กิจกรรมสัปดาห๑คณิตศาสตร๑  กิจกรรมสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑  กิจกรรม 
Christmas Day กิจกรรมสัปดาห๑ห๎องสมุด กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่เน๎นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนนําความรู๎มา
ประยุกต๑ใช๎ด๎วยการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร๑  โครงงานคอมพิวเตอร๑  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถใน   
การสร๎างนวัตกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ โลโก๎ และผลิตภัณฑ๑ด๎านสมุนไพรตามโครงการเรียนรํวมพัฒนา      
มีการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต และสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เพ่ือ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาครูให๎มีความสามารถ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นสําคัญ วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยเครื่องมือและวิธีการ  
ที่หลากหลาย ใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดคํายเพ่ือสํงเสริมทักษะการทํางานและ     
การประกอบอาชีพให๎แกํผู๎เรียน เชํน คํายชํางอาสาพัฒนาโรงเรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนจัดทํา Portfolio  เพ่ือ
การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
      1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
ด๎วยวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย  สํงผลให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในระดับดีเลิศ เป็นไปตาม
คําเป้าหมายที่กําหนด   โดยโรงเรียนไดด๎ําเนินโครงการสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค๑และประสิทธิภาพ   
ในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน  โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่ดีสํานึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม  และโครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรีกีฬา ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎เรียน
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม  จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน จัด
กิจกรรมพัฒนาให๎เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู๎เรียนตามหลักสูตร  บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมารํวมกัน วางแผน    
การจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู๎ในโลกกว๎าง  การเข๎าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
สถานศึกษา  จัดกิจกรรมที่สํงเสริมการออกกําลังกาย และเพ่ิมความรู๎เรื่องอาชีพ เชํน  การผลิตผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร ประดิษฐ๑ของใช๎  การเพาะพันธุ๑กล๎าไม๎  การปลูกผักสวนครัว  การปลูกพืชสมุนไพร  การทําปุ๋ยหมัก  
การเลี้ยงไกํพันธุ๑ไขํ และเลี้ยงปลาฯลฯ  

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  ได๎รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)การขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาสูํการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ระดับสหวิทยาเขตวรนคร  และระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   
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2.ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู๎เรียน ประกอบด๎วย 2 ประเด็น พิจารณา ดังนี้ 

 2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคําร๎อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา  
              ที่ 1.1 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณา ที่ 1.1 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 
สรุปผลการประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. มีความสามารถในการอําน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคํานวณ  

87.00 88.31 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอําน 
การเขียนภาษาไทยได๎ตามเกณฑ๑การ
ประเมินของสถานศึกษา 

87.00 89.34 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถใน   
การสื่อสาร ได๎ระดับดีขึ้นไป 

87.00 89.63 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร 
การนําเสนอผลงานได๎ตามเกณฑ๑ของ
สถานศึกษา 

87.00 88.14 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได๎ตามเกณฑ๑การประเมินของ
สถานศึกษา 

87.00 87.17 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
คํานวณได๎ตามเกณฑ๑การประเมินของ
สถานศึกษา 

87.00 87.31 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณา ที่ 1.1 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 

 
สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ และคิด
อยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา   

87.00 89.81 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.1 นักเรียนผํานการประเมินการอําน         
คิด วิเคราะห๑ ตามเกณฑ๑การประเมินของ
สถานศึกษา 

87.00 96.92 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

2.2 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด ใน
ระดับดีข้ึนไป 

87.00 82.71 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม   87.00 87.17 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
3.1 นักเรียนมผีลงานจากการทําโครงงาน/
สิ่งประดิษฐ๑ ผลิตภัณฑ๑ และสามารถอธิบาย
แนวคิดข้ันตอนการทํางานและปัญหาอุปสรรค
ของการทํางานได๎ 

87.00 87.17 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

87.00 89.19 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล
จากอินเตอร๑เน็ต และสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

87.00 89.05 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4.2 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

87.00 89.34 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณา ที่ 1.1 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 

 
สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

60.00 62.02 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 

5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 3.00 ขึ้นไป 

60.00 60.92 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 

5.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ระดับ 3.00 ขึ้นไป 

60.00 47.67 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 

5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ระดับ 3.00 ขึ้นไป 

60.00 54.29 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 

5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ฯ ระดับ 3.00 ขึ้นไป 

60.00 63.65 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 

5.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 3.00 ขึ้นไป 

60.00 65.04 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 

5.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.00 
ขึ้นไป 

60.00 96.39 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

5.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 
3.00 ขึ้นไป 

60.00 77.20 ดี สูงกวําเป้าหมาย 

5.8 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ระดับ 3.00 ขึ้นไป 

60.00 54.81 ปานกลาง ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณา ที่ 1.1 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  

87.00 88.14 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

6.1 นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีตํองานอาชีพ 

87.00 89.48 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

6.2 นักเรียนมี Portfolio เพ่ือการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชีพ 

87.00 88.05 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร๎อม
ที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

87.00 76.99 ดี ต่ํากวําเป้าหมาย 

6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร๎อม
ที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

87.00 86.72 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร๎อม
ในการทํางานและการประกอบอาชีพ 

87.00 90.26 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร๎อม
ในการทํางานและการประกอบอาชีพ 

87.00 97.34 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงคําร๎อยละเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 6 ประเด็นพิจารณา  
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ตารางท่ี 2  แสดงคําร๎อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา  
               ที่ 1.2  ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณา ที่ 1.2 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

87.00 96.50 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

1.1 นักเรียนผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ในระดับดี 

87.00 98.06 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะสอดคล๎องกับ        
อัตลักษณ๑ “รักษ๑สิ่งแวดล๎อม ออมเป็นนิสัย”  

87.00 94.95 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  87.00 96.46 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 
2.1 นักเรียนรํวมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สําคัญทางศาสนาและท๎องถิ่น 

87.00 95.24 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

2.2 นักเรียนมีผลการการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ข๎อที่ 7 ระดับดีขึ้นไป 

87.00 97.69 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน            
ความแตกต่างและหลากหลาย  

87.00 89.80 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3.1 นักเรียนผํานการประเมิน SDQ ของผู๎เรียน
ในด๎านสัมพันธภาพกับเพ่ือน (ฉบับนักเรียน
ประเมินตนเอง) 

87.00 89.62 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3.2  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันสําคัญตําง ๆ 
ของโรงเรียน 

87.00 89.98 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 87.00 88.56 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
4.1 นักเรียนมีน้ําหนัก สํวนสูง และพัฒนาการ
ทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ๑มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

87.00 79.91 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทุกข๎อ 

87.00 94.81 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

4.3 นักเรียนผํานการประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย 
สามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข    
เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน 

87.00 89.62 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4.4 นักเรียนแตํละคนมีผลการประเมิน
โปรแกรม SDQ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษา
กําหนด 

87.00 89.91 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 2  แสดงคําร๎อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 2 ประเด็นพิจารณา และสูงกวําเป้าหมาย 
จํานวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแล๎วเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 3   แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด๎านผลสัมฤทธิ์ทาง 
               วชิาการและด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  
 1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห๑และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดีเลิศ 

4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปานกลาง 

6. มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน   

 1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม  ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู๎เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา       
ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผล      
การดําเนินการพัฒนาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน เป็นไปตาม
เป้าหมาย คือได๎ผลการประเมินในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
3. จุดเด่น 

ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและเขียนได๎เหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถในการสื่อสาร  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับชํวงวัยและระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิด
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก๎ปัญหาและนําไปประยุกต๑ใช๎ในสถานการณ๑ตํางๆ อยําง
เหมาะสม  รู๎จักการทํางานเป็นทีม  การคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑   การอภิปรายและการนําเสนอผลงานตํอที่
ชุมชน  นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ยังได๎รับรางวัลตําง ๆในระดับจังหวัด ระดับ
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สังกัด ระดับประเทศ เชํน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมการแขํงขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ/ชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย  รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย  รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน๑  และการ
ประกวดคัดไทย งานมหกรรมสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย ประจําปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดนําน  
ถ๎วยรางวัลชนะเลิศรุํนอายุไมํเกิน 14 ปีชาย และถ๎วยรางวัลชนะเลิศรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีชาย  กรีฑามัธยม
จังหวัดนําน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  นอกจากนี้นักเรียนยังเป็นผู๎มีความสามารถใช๎เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู๎ได๎อยํางเหมาะสม ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูํ   
ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกวําระดับประเทศ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

 ผู๎เรียนในระดับชั้น ม.1- ม.6 ยังต๎องได๎รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดแบบมี
วิจารณญาณ การรู๎เทําทันการใช๎สื่อออนไลน๑  การใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมและสร๎างสรรค๑ 

การจัดกิจกรรมที่มํุงเน๎นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามคํา
เป้าหมายของโรงเรียน โดยเฉพาะกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑  

มุํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด๎านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในบางสาระการเรียนรู๎ที่มี
มาตรฐานการเรียนรู๎บางตัวชี้วัดที่โรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวําคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. จัดกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความก๎าวหน๎าในผลการสอบระดับชาติ มีความรู๎ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดี พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

2. จัดโครงการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสรรค๑ นวัตกรรม มีทักษะในการ
ทํางาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ และรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ใช๎ข๎อมูลจากการ SWOT ในการกําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ
และคํานิยม โดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากบุคลากรและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ดําเนินการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา 
ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร๎อมทั้งจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมให๎
เหมาะสม เอ้ือตํอการเรียนรู๎  กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความใฝ่เรียน  ใฝ่รู๎ โดยการจัดหาทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให๎ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว๎ 
โดยผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย รวมทั้งภาคีเครือขํายล๎วน มีบทบาทรํวมกันในการรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา
ให๎มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน  สถานศึกษาได๎ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
สรุปผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยแตํละหลักสูตรได๎มีกระบวนการกําหนดความต๎องการของนักเรียน และกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร ที่มีลักษณะโดดเดํนที่สามารถสํงเสริมศักยภาพให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
สามารถสอบเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น โดยกําหนดรายวิชาและเนื้อหาสาระของการเรียนรู๎เป็นลําดับ อีกท้ัง
สนับสนุน สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สํงเสริมทักษะชีวิต เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะและมีองค๑ความรู๎ที่
จําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มุํงสูํความถนัด ความเป็นเลิศ บรรลุเป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว๎ กลไกท่ี
โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนจบการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามหลักสูตร คือ สํงเสริมให๎คณะครู บุคลากร 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning , STEM ในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง ใช๎สื่อ DLIT 
ชํวยในการจัดการเรียนรู๎และน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกแบบแผนการเรียนรู๎บูรณาการ 
ตามฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนกําหนดขึ้นในสถานศึกษา มุํงเน๎นให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 หลักการ 2 เงื่อนไข เรียนรู๎การใช๎ชีวิตที่สมดุลและพร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ สํงเสริมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ อีกท้ังสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ 
ศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎จากการปฏิบัติจริงในรูปแบบของโครงงาน เสริมทักษะการเรียนรู๎ด๎าน
ภาษาอังกฤษจากชาวตํางชาติและภาษาจีนจากครูที่มีความรู๎ตรงตามสาขาวิชา จัดโครงการ/กิจกรรม ที่
สนับสนุน สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 จัดแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เหมาะสมตามห๎องปฏิบัติการและห๎องสืบค๎นตํางๆ อีกทั้งจัดให๎มี   
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและให๎มีคําปรึกษา แนะแนวการเรียน การศึกษาตํอ ตลอดถึงให๎
คําปรึกษาด๎านอ่ืนๆ จากครูแนะแนวที่จบตรงตามวุฒิการศึกษา ภายใต๎การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ๑และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
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 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได๎ดําเนินการประเมินผลการใช๎หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู๎ปกครอง นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน อยํางมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านและทุกกลุํมเป้าหมาย 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
โดยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอยําง
ตํอเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎ครู
และบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแตํละบุคคล การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
(PLC) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาตํอ การจัดทําผลงานทางวิชาการ และเข๎ารํวมประกวดผลงาน 
รางวัลดีเดํนด๎านตํางๆ จัดทําคูํมือการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได๎ และให๎บุคลากร
ใหมํได๎เรียนรู๎และสามารถสานตํอภาระงานให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให๎
รางวัล ยกยํองชมเชย สร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมสํงผลให๎ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ไดจ๎ัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัด   
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ด๎วย โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล๎อมและการบริการ 
เพ่ือให๎โรงเรียนมีความรํมรื่นสวยงาม ปลอดภัย และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีพร๎อมสําหรับให๎บริการนักเรียน 
มีที่นั่งพักผํอนเพียงพอกับความต๎องการของนักเรียน  มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก  แหลํงเรียนรู๎
ภายใน  ได๎แกํ  สวนพฤกษศาสตร๑ ห๎องสมุดโรงเรียน  โรงเรียนธนาคาร  ห๎องสหกรณ๑ ห๎องดนตรี ห๎องนาฏศิลป์ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑  คณิตศาสตร๑  ห๎องพยาบาล  ห๎องแนะแนว  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ห๎องเกษตร  
ห๎องปฏิบัติการอุตสาหกรรม สวนป่า  สนามกีฬา  แหลํงเรียนรู๎ภายนอก  ได๎แกํ สวนบัวแก๎ว  วัดหนองแดง วัด
กลาง วัดสบกอน  กองร๎อยตํารวจตระเวนชายแดน ห๎องสมุดประชาชนอําเภอเชียงกลาง  ศาลเจ๎าพํอพญาไมย 
คํายแสงเพ็ญ โครงการทหารพันธุ๑ดี และแสงทองรีสอร๑ท 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตและสัญญาณ Wifi ให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต๑แวร๑ทางการ
บริหารกลุํมงานและฝ่ายตํางๆ เชํน โปรแกรม SGS โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) การรายงาน
ข๎อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑  
ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร๑ วัสดุอุปกรณ๑ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และ
ซอฟต๑แวร๑ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

87.00 93.00 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

87.00 87.00 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเป้าหมาย 

87.00 88.00 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

87.00 95.22 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

87.00 89.85 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

87.00 87.32 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2562 พบวํา ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกวําเป้าหมาย จํานวน 2 ประเด็นพิจารณา และเป็นไป
ตามเป้าหมาย จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา  

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ จุดเน๎น สอดคล๎อง   
กับสภาพปัญหาความต๎องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของชุมชน 
ท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑และพันธกิจของสถานศึกษา
อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสํารวจความต๎องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาล
และแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการกําหนดตัวชี้วัดของ แตํละมาตรฐาน
การศึกษาอยํางชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ๑ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ขับเคลื่อน
ความสําเร็จของตัวชี้วัดแตํละประเด็น ผํานโครงการ/กิจกรรม  และวัดความสําเร็จของโครงการและตัวชี้วัด 
โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ ดําเนินการ
สําเร็จตามเป้าหมายของโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ  

ด๎านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” บริหารจัดการ 
ภายใต๎วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกระบวนการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนสูํคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และที่สําคัญโรงเรียนได๎ดําเนินการจัดการศึกษา
ภายใต๎โครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership  School) ดําเนินการโครงการ CKP to organization of 
herb ซึ่งประกอบด๎วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 1. กิจกรรมสมุนไพร และ 2. กิจกรรมเกษตรเพ่ือเป็นอาหาร 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย  

ด๎านการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเป้าหมาย  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  กําหนดโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียน
อยํางรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชํน โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการสํงเสริมให๎
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีทักษะในการทํางาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  
โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร๎างจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน
และสํงเสริมนักเรียนให๎มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม  มีกระบวนการในการพัฒนางานด๎านวิชาการ 
สํงผลให๎  นักเรียนได๎รับรางวัลเชิงประจักษ๑ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค ระดับประเทศ  สรุปได๎ดังนี้ 

1. โรงเรียนผํานการประเมินแหํงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ SCQA ซึ่งแสดง
ถึงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาสูํการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา จากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

3. นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 9 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ  
จากการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับภาค/ชาติ (จังหวัดสุโขทัย) 
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16% 

30% 52% 

2% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูทีม่ีวิทยฐานะ 

ไม่มีวิทยฐานะ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

0% 16% 

30% 
54% 

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรม
พัฒนาทางวิชาชีพ 

ยงัไม่เคยรบัการพฒันา 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

ด๎านการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนโดยทางโรงเรียนได๎มีวิธีและ
กระบวนการในการพัฒนา คือ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนและสํงเสริมให๎คณะครูได๎มีโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง  ในการอบรม  ศึกษาดูงาน  ตํางๆ  ทั้งภายในและภายนอกโดยได๎จัดทําโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนให๎การสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎คุณครูได๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการกําหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ โดยกําหนดในตารางการปฏิบัติงาน การทําผลงานเพื่อขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะ ในระดับที่สูงขึ้น  
โดยในปัจจุบัน มีครูที่มวีิทยฐานะท้ังสิ้นคิด เป็นร๎อยละ 84.09 นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2562 พบวําครมูีผลประเมินในระดับดีเดํน แสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานด๎านการบริหารจัดการที่สํงผลถึงครูและนําไปสูํคุณภาพผู๎เรียน 

ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และ    
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  โดยโรงเรียนได๎
ดําเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อมและการบริการ  และได๎กําหนด
ผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน ทั้งในเรื่องแหลํงเรียนรู๎และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน       
โดยได๎กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จด๎านสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎โดยพิจารณาจากความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมเีป้าหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยม เอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑ท่ีกําหนดไว๎ชัดเจน สอดคล๎อง 

กับบริบทของโรงเรียนตามความต๎องการของชุมชน วัตถุประสงค๑ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต๎นสังกัด ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต๎องการ ให๎เป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา(Partnership 
School)  ทําให๎ได๎รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ด๎านงบประมาณและให๎
คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ในโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ทําให๎การขับเคลื่อนนโยบายหรือ
แผนงานตํางๆของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีมาตรฐานและตอบสนองความต๎องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง  
 

4. จุดควรพัฒนา 
ควรมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอยํางตํอเนื่องและ

สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับทุกภาคสํวนอยํางเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” พบวํา โรงเรียนมี

การบริหารจัดการอยํางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน และหนํวยงานต๎นสังกัด ดังนั้น
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอยํางยั่งยืน จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มํุงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
2. โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสูํมืออาชีพ 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อมและการบริการ    

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญด๎วยวิธีการที่หลากหลาย มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของโรงเรียน และนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํงผลให๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ อยูํใน
ระดับดีเลิศ  โดยมีการจัดตารางเรียนที่มีความยึดหยุํน มีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมผู๎เรียนทั้งทางรํางกาย จิตใจ 
มีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎พัฒนาตนเองในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช๎เทคนิคการสอนอยํางหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานของ
สถานศึกษาและสํงเสริมศักยภาพของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น ตลอดจนครูมีการจัดทําวิจัย ในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหา
ผู๎เรียน  
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โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ทั้งท่ีผลิตขึ้นเอง และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT  ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการวางแผนรํวมกันและนอกจากนี้ยังได๎มีการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อพัฒนาให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน  มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรก
ในแผนการจัดการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎รูปแบบ Active Learning  ใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามา
ชํวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทีเ่น๎นให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย มีความเป็น
ประชาธิปไตย  สํงเสริมให๎ครูที่ปรึกษาประจําชั้นและครูผู๎สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด๎วยการสร๎างวินัยเชิงบวก 
โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกยํอง ชมเชย สร๎างบรรยากาศท่ีอบอุํนมีปฏิสัมพันธ๑เชิงบวก เพ่ือจูงใจให๎ผู๎เรียน
รักการเรียนรู๎  สามารถทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม มุํงเน๎น
การฝึกปฏิบัติจริง สํงผลให๎เกิดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผล นักเรียนมีความสุขในการเรียน เน๎นการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามศักยภาพ นําผลมาดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให๎มีกิจกรรม
ซํอมเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสอนซํอมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและสํงเสริม
นักเรียนที่เป็นเลิศทางด๎านวิชาการ ทางด๎านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และ กีฬา 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ PLC ครูได๎รับการนิเทศการ
สอนจากทั้งผู๎บริหาร จากครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกัน และนิเทศข๎ามกลุํมสาระ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสะท๎อน
กลับสํงผลตํอการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ของครูแตํละคน  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ประกอบด๎วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงคําร๎อยละเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 
             ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตได๎ 

87.00 87.21 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎ 
เน๎นกระบวนการคิด และให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตได๎ 

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎แบบ 
Active Learning 

87.00 86.04 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

87.00 89.14 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 

87.00 90.69 ยอดเยี่ยม สูงกวําเป้าหมาย 

2.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎   

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
ครู บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ๑
เชิงบวก สํงผลให๎นักเรียนรักการเรียนรู๎  

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

87.00 87.21 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

1.ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบและให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  นําผลมา
พัฒนาผู๎เรียน  

87.00 86.04 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2. ครูมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู๎  

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ  
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด  
การเรียนรู๎ 

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  

87.00 88.37 ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงคําร๎อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 5 ประเด็นพิจารณา  
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ดังตํอไปนี้ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

ครทูุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  ทําการวิเคราะห๑หลักสูตร จัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด และให๎ผู๎เรียน 

ฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎  

ประเมินได๎จากแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกรายวิชา  ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎

จัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด  และให๎ ผู๎เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎           

ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning โดยการสร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎ ผําน

กระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพรํความรู๎ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให๎จัดทําแผนการเรียนรู๎ที่มีโครงสร๎าง

องค๑ประกอบครบตามสถานศึกษากําหนดตามแบบวัดประเมินแผน และนําไปสูํการปฏิบัติจริงในห๎องเรียน 

          2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” กําหนดให๎ครูทุกคนบันทึก รายงานผลการใช๎และการผลิต   
การเรียนรู๎ รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information  
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technology : DLIT)  ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง  โดยแหลํงเรียนรู๎ที่สําคัญ
ในโรงเรียน ได๎แกํ ห๎องสมุดโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร๑  แปลงเกษตรอินทรีย๑ โรงเรียนธนาคาร แหลํงเรียนรู๎
ภายนอกในท๎องถิ่นที่สําคัญได๎แกํ สวนบัวแก๎ว  ห๎องประสมุดประชาชนอําเภอเชียงกลาง แสงทองรีสอร๑ท และ 
รวมถึงแหลํงเรียนรู๎ภายนอกอ่ืน ๆ เชํน โครงการทหารพันธุ๑ดี คํายแสงเพ็ญ   

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร๎อมที่จะดําเนินการเรียนการสอนให๎ 

เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล มีปฏิสัมพันธ๑เชิงบวก เพ่ือให๎เกิดประสิทธิผล
ในการเรียนรู๎ผู๎เรียนมีความสุข  สํงผลให๎นักเรียนรักการเรียนรู๎ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน  ทําการวิเคราะห๑ผู๎เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศชั้นเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให๎นักเรียนระหวํางการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตํางๆ ภายใต๎การสนับสนุนของโรงเรียนใน
การจัดห๎องปฏิบัติการตํางๆให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑  
รวมถึงการดําเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให๎คําปรึกษาและชํวยเหลือผู๎เรียนทั้งทางด๎านการเรียนและด๎าน
พฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแกํนักเรียน มีโครงการมอบโลํและเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดี
มีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและหลากหลาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเปน็ระบบ ครบทุกด๎านทั้งการวิเคราะห๑ผูเ๎รียนรายบุคคล   

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู๎โดยทําการทดสอบกํอนเรียน  ระหวํางเรียน และหลังเรียน และ
นําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คํานึงถึงความแตกตํางของผู๎เรียนโดยการสอนซํอมเสริม  มอบหมายงานและ  
การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู๎       
มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห๑ผู๎เรียนรายบุคคล  แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

  5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

       โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได๎  
รับการนิเทศจากผู๎บริหารและครูผู๎สอนในกลุํมสาระเดียวกันหรือครูตํางกลุํมสาระภาคเรียนละ 3 ครั้ง  โดย     
มีร๎อยละของครูที่ได๎รับการนิเทศการสอนจํานวน 2 ครั้งข้ึนไป  คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ครูมีผลงานการใช๎
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูใน
โรงเรียนผํานกระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
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0% 19% 

32% 

49% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ
การสอน 

ยงัไม่เคยไดร้บัการนิเทศ 

1 ครัง้ต่อภาคเรียน 

2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครัง้ต่อภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จุดเด่น 
 ครูมีความเข๎าใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด ได๎
ปฏิบัติจริง มีการให๎วิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เน๎นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนการสอน เน๎นบูรณาการรูปแบบการสอนแบบแบบ Active Learning  การจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎สื่อ DLIT การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานโครงงาน ให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วย
ตนเองอยํางตํอเนื่อง  นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎   ครูใช๎สื่อ  
การเรียนการสอน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ 
สื่อการสอนที่ใช๎ ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ  1 เรื่อง และเผยแพรํผลงานวิจัยให๎ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องได๎นําผลไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1.โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสูํมืออาชีพ 

2.โครงการสํงเสริมการใช๎และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู๎ 
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สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

1. มีความสามารถในการ
อําน  การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ  

1.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีทักษะในการทํางาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  
2.โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

-ผลการประเมินการอําน การเขียน 
การสื่อสาร 
-แบบบันทึกการอําน 
-ผลการประเมินการคิดคํานวณ 
-เกียรติบัตร 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห๑
และคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา  

1.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีทักษะในการทํางาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 
2.กิจกรรมผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
3.กิจกรรมเกษตรเพ่ือเป็นอาหาร 

-ผลการประเมินความสามารถใน
การวิเคราะห๑และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  
-ภาพถําย 
-เกียรติบัตร 

3. มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 

1.โครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน๎นตาม  
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.กิจกรรม Active learning 

- โครงงานนักเรียน  
- ผลิตภัณฑ๑ 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถําย 
- เกียรติบัตร 

4. มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมและการบริการ 

- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
- ห๎องสมุด 
- ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
- ภาพถําย 
- เกียรติบัตร 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

1.โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
2.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
- รายงานการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (โอเน็ต) 
- ผลการเรียนของผู๎เรียน ม.1-6 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

  - ภาพถําย 
- เกียรติบัตร 

6. มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  

1.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีทักษะในการทํางาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 
2.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 - ภาพถําย 
- Portfolio 
- บันทึกการศึกษาตํอ ม.3 และ ม.6 
- บันทึกการฝึกงานหรือการทํางาน 
- ผลการวัดเจตคติตํอการศึกษาด๎าน
งานวิชาชีพของนักเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 
1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

1.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ คํานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
3.โครงการสร๎างจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน 
4. โครงการพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียนและสํงเสริม
นักเรียนให๎มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม   

-บันทึกการทํากิจกรรมห๎องเรียน
สะอาด/การลงเขตพ้ืนที่ 
-ภาพกิจกรรม 
-แบบบันทึกคาบสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ 
-ภาพถําย 
-เกียรติบัตร 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 
2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
เป็นไทย 

-กิจกรรมตานก๐วยสลาก 
-กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา 
-กิจกรรมลอยกระทง ฯลฯ 
-กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
-กิจกรรมวันสุนทรภูํ 
-กิจกรรมไหว๎ครู 
-การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 
-โครงการรักษ๑ป่านําน 

-ภาพการรํวมกิจกรรม 
-รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถําย 
-เกียรติบัตร 

3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

1.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
-กิจกรรม นศท. 
-การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมลานฮักก๋ัน ปันสุข 

-แผนการจัดการเรียนรู๎คาบทักษะ
ชีวิต (รักษ๑ป่านําน) 
-ภาพถําย 
-เกียรติบัตร 

4. สุขภาวะทางรํางกายและจิต
สังคม 

1.โครงการสํงเสริมสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 
-กิจกรรมวิ่งเติมบุญ ตํอทุนลม
หายใจ 
 

-รายงานการจัดกิจกรรม 
-ผลงานนักเรียน 
-แบบบันทึกสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ๑มาตรฐาน (สสส.) 
-SDQ 
-ภาพกิจกรรมวิ่งเติมบุญ ตํอทุนลม
หายใจ 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 
1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกลุํมสาระและ
กลุํมบริหารที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานประกันคุณภาพภายใน 

-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-รายงาน SAR ของโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจําปี 
-รายงานผลการจัดกิจกรรม 
-ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานประกันคุณภาพภายใน 
2.โครงการปรับปรุงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ สภาพแวดล๎อมและการ
บริการ 

-แผนปฏิบัติการประจําปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-รายงาน SAR ของโรงเรียน 
-รายงานผลการจัดกิจกรรม 
-ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่   
เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมํเป้าหมาย 

1.โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
2.โครงการสํงเสริมกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
-รายงานการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา 
-ภาพถําย 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกลุํมสาระและ
กลุํมบริหารที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-ID-plan ครู 
-บันทึกการไปราชการ 
-รายงานการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
-รายงานกิจกรรมการอบรมฯ 
-ภาพถําย สําเนาเกียรติบัตร  
-รายงานการวิจัยชั้นเรียน 
-รายงานการนิเทศการสอน 
-ภาพถําย 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 
5.จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

1.โครงการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมและการบริการ 
2.โครงการพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียนและสํงเสริม
นักเรียนให๎มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

-ภูมิทัศน๑ในโรงเรียน 
-แหลํงเรียนรู๎ 
-ห๎องปฏิบัติการ 
-ห๎องสมุด 
-อาคารนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร๑ฯ 
-แปลงเกษตรอินทรีย๑ 
-ภาพถําย 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎ 

1.โครงการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมและการบริการ 

-ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
-ภาพถําย 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 

1.โครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน๎นตาม  
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีทักษะในการทํางาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 
3.กิจกรรม IS 
4.กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนรํวม
พัฒนา  

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-โครงงาน 
-ผลงาน 
-ภาพถําย 
-แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 

2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

1.โครงการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมและการบริการ 
2.โครงการพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียนและสํงเสริม
นักเรียนให๎มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 

-แผนการจัดการเรียนรู๎ 
-แหลํงเรียนรู๎ 
-สื่อการเรียนการสอน 
-แบบบันทึกการใช๎
ห๎องปฏิบัติการ/การใช๎สื่อ 
-ผลงานนวัตกรรมครู 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงาน 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
เชิงบวก 

1.โครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีทักษะในการทํางาน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 
2.กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนรํวม
พัฒนา  

-โครงงาน 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถําย 
-แผนการจัดการเรียนรู๎ 

4.ตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ และนําผลมา
พัฒนาผู๎เรียน 

1.โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
-แบบประเมินด๎านผลการเรียน 
-แบบ ปพ.ตํางๆ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-แผนการจัดการเรียนรู๎ 
-วิจัยในชั้นเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู๎ 

1.โครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน๎นตาม  
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

-แผนการจัดการเรียนรู๎ 
-แผนปฏิบัติการประจําปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษา 
-คําเป้าหมายของสถานศึกษา 
-SAR 
-บันทึกการประชุม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  2562 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

      1) ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ดีเลิศ 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก๎ปัญหา  

ดีเลิศ 

      3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดีเลิศ 

      4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 

     6) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

      1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ยอดเยี่ยม 

      2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

      3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ดีเลิศ 

      4) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 

      3) การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน ทุกกลุํมเป้าหมาย  ดีเลิศ 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

      5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ดีเลิศ 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ ดีเลิศ 

     2) ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ดีเลิศ 

     3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

     4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน ดีเลิศ 

     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ร๎อยละ 90.00-100.00  ระดับคุณภาพ 5  (ยอดเยี่ยม) 

ร๎อยละ 80.00-89.00  ระดับคุณภาพ 4  (ดีเลิศ) 
ร๎อยละ 75.00-79.00  ระดับคุณภาพ 3  (ดี) 
ร๎อยละ 50.00-74.00  ระดับคุณภาพ 2  (ปานกลาง) 
ร๎อยละ 00.00-49.99  ระดับคุณภาพ 1  (กําลังพัฒนา) 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 และความต้องการช่วยเหลือ 

  
3.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน  จากผลการประเมิน
สรุปวําได๎ระดับดีเลิศ คือ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน อยูํในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ อยูํในระดับดีเลิศและ มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ อยูํในระดับดเีลิศ  

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
    1.ผู๎เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวําคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4  กลุํมสาระ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และภาษาอังกฤษ และใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวําคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 3  กลุํมสาระ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ 
   2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑และคํานิยมที่ดี
งาม สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของโรงเรียน คือ “รักษ๑
สิ่งแวดล๎อม  ออมเป็นนิสัย” 
    

คุณภาพของผู้เรียน 
      ครูควรเรํงพัฒนาด๎านความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ความสามารถในด๎านการคิด
วิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ การอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก๎ปัญหา  
     เรํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎เป็นไป
ตามคําเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

3. ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑ มีระเบียบวินัยเป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีมารยาท 
ความมีวินัย เคารพกติกา ระเบียบของสังคม และมี  
จิตสาธารณะ ชํวยเหลือและบําเพ็ญประโยชน๑ตํอ
สังคมอยูํเนืองนิตย๑ 

 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู๎บริหารมีความตั้งใจ มีความมํุงมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน๑ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอยํางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามบทบาท 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็น
ระบบ มีการกําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เป้าประสงค๑ 
กลยุทธ๑ จุดเน๎น เอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑ ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล๎องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎
ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1.ควรเพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

 2. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน
มากขึ้น และควรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให๎มี
ความเข๎มแข็ง   

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อ
เทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

2.ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และใช๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

 

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วย
วิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎ และธรรมชาติวิชา และทําให๎
ผู๎เรียนสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาตํอหรือ
ประกอบอาชีพได๎ยิ่งขึ้น 
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แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) แผนงาน/โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
โรงเรียนจะดําเนินการสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ปลูกผังผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะ

ทางกายที่แข็งแรง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รักความเป็นไทย มีจิตสังคม มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิด ริเริ่ม และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สํงเสริมนักเรียนให๎มีความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑คิดวิจารณญาณสามารถแก๎ปัญหาได๎  นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า หาความรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎นักเรียนมีความพร๎อมในการศึกษาตํอ 
การฝึกงานและการทํางาน มีทักษะการสื่อสารและรํวมรับผิดชอบตํอสังคมโลกอยํางตํอเนื่อง 

2) แผนงาน/โครงการพัฒนาคณุภาพครู 
โรงเรียนจะดําเนินการสํงเสริมพัฒนาครูโดยมุํงเน๎นจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพ    

ด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย การสร๎างสรรค๑นวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยี และนํากระบวนการวิจัยมาใช๎
แก๎ปัญหาในชั้นเรียน รวมถึงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ตระหนักในความเป็นครู  สามารถพัฒนาตนสูํการบริการตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันกับโรงเรียนและหนํวยงานอ่ืน 

3) แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
        โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จําเป็นต๎องพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม สิ่งอํานวย  

ความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค การบํารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องใช๎ ให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน นําไปสูํ    
การพัฒนาผู๎เรียนทุกด๎านและการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม เชํน การใช๎แหลํงเรียนรู๎  สถานที่สําหรับพักผํอน  
หยํอนใจในการทํากิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพทางกายและจิตใจที่ดี อันจะสํงผลตํอคุณภาพ
การศึกษา เรียนอยํางมีความสุข และเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา  
ดังนั้นโรงเรียนจะต๎องดําเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานทีส่ภาพ –
แวดล๎อมและการบริการเพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน๑ภายในบริเวณโรงเรียนให๎รํมรื่น สะอาด สวยงาม 
นําอยูํ มีที่นั่งพักผํอนหยํอนใจในการทํากิจกรรมตําง ๆ และมีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ โดยประสาน  
ความรํวมมือกับชุมชน หนํวยงานภายนอก ภาคีเครือขํายตําง ๆ ให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนกิจกรรม    
และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 

4) แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรํวมพัฒนา (Partnership 

School) ซ่ึงเป็นแนวคิดการสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา และโรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณและให๎คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม
ตํางๆ ดังนั้นโรงเรียนจึงต๎องดําเนินกิจกรรมตํางๆ ในบทบาทโรงเรียนรํวมพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมความพร๎อมสําหรับอนาคตให๎แกํผู๎เรียน เพ่ือให๎โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
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ของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย๑กลางการพัฒนาทักษะชีวิต ยกระดับความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ ในการ
บริหารจัดการ  และรํวมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา ให๎ได๎รับโอกาสในการพัฒนาอยํางทั่วถึงนําไปสูํ    
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 

ปัญหาข้อเสนอแนะท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือ 
1. เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๑ 
2. ความพร๎อมของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ สื่อ ครุภัณฑ๑ตํางๆ  ใน

ห๎องปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          

    โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร๑ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพ  ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไป จําเป็นต๎องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกัน จึงได๎มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา   ๔๘ แหํง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ    พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มิติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร๑ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด และสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู๎ปกครองนักเรียน และชุมชนเพ่ือนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท๎าย
ประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                               (นายกมล สุทธาวาส) 
                                             ผู๎อํานวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 
 

                                                        (นายชาญชยั ลิ้มสุวรรณ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

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

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุํมเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

 



72 
 

  
 

มาตรฐาน 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………… 

   โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” มีคุณภาพและได๎

มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนด จึงกําหนดเป้าหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียดการกําหนดคําเป้าหมายตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

                ( นายกมล  สุทธาวาส) 
                                               ผู๎อํานวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 87.00 ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

      1) ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 87.00 ดีเลิศ 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  

87.00 ดีเลิศ 

      3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 87.00 ดีเลิศ 

      4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 87.00 ดีเลิศ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00 ปานกลาง 

     6) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 87.00 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

      1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  87.00 ดีเลิศ 

      2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  87.00 ดีเลิศ 

      3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 87.00 ดีเลิศ 

      4) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 87.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  87.00 ดีเลิศ 

      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 87.00 ดีเลิศ 

      3) การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน 

ทุกกลุํมเป้าหมาย  

87.00 ดีเลิศ 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  87.00 ดีเลิศ 

      5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎

อยํางมีคุณภาพ 

87.00 ดีเลิศ 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การเรียนรู๎ 

87.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 87.00 ดีเลิศ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถนําไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ 

87.00 ดีเลิศ 

     2) ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 87.00 ดีเลิศ 

     3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 87.00 ดีเลิศ 

     4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา

ผู๎เรียน 

87.00 ดีเลิศ 

     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  

87.00 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่คาดหวังของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 

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

 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานและค่าเป้าหมายท่ีคาดหวังของโรงเรียน 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา ระดับ คุณภาพ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 80.00 - 89.00 4 ดีเลิศ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 75.00 - 79.00 3 ดี 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 50.00 - 74.00 2 ปานกลาง 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 00.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการ
ของผู้เรียน 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

๑)มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขยีน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ๑ของแตํละระดับชัน้ 
มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๒) มคีวามสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตผุลประกอบการตัดสินใจ  มกีารอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๓) มคีวามสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตนเองและการทํางานเป็นทีมเชื่อมโยงองค๑ความรู๎และประสบการณ๑มาใช๎ในการสร๎างส่ิงใหมํ 

ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
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มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การทํางาน 

อยํางสร๎างสรรค๑ และมีคุณธรรม องค๑ความรู๎ 
มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ

ประเมินร๎อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๕) มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

๖๐ ๒  
ปานกลาง 

๖๕ 
 

๒  
ปานกลาง 

๗๐ ๒ 
ปานกลาง 

๗๕ ๓ 
ดี 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนบรรลุผลและมีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด๎านความรูค๎วามเข๎าใจ ทกัษะ กระบวนการตําง ๆ สูง

กวําเปา้หมายที่สถานศึกษากาํหนด รวมทั้งมีผลความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๖) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชีพ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีความรู๎ ทกัษะพืน้ฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับขั้นที่สูงขึ้น ในการทํางานหรือการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ

ประเมินร๎อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
ผู้เรียน 

        

๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกตกิา มีคํานยิมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากาํหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
มาตรฐานการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๒) มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
มาตรฐานการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๓) ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนยอมรับและอยูํรวํมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  
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มาตรฐานการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ

ประเมินร๎อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ๑ และสังคมและแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย สามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมี

ความสุข เข๎าใจผูอ๎ื่น ไมํมีความขัดแย๎งผูอ๎ื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ค าอธิบาย 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ  
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 รายการพิจารณา 

  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
        ทุกกลุํมเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานและค่าเป้าหมายท่ีคาดหวังของโรงเรียน 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา ระดับ คุณภาพ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 80.00 - 89.00 4 ดีเลิศ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 75.00 - 79.00 3 ดี 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 50.00 - 74.00 2 ปานกลาง 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 00.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานการศึกษา       ขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๒ 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษากําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจ ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น 

วัตถุประสงค๑ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต๎นสังกัดรวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มาตรฐานการศึกษา       ขั้น

พื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไป

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรบัปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง    มกีารบริหารอัตรากาํลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลชวํยเหลือนกัเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา บุคลากรและผู๎ที่เกีย่วข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา       ขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้น
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบ

ด๎าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุํมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุํมที่เรียนรํวมด๎วย 
มาตรฐานการศึกษา       ขั้น

พื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให๎มีชุมชน การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ  มาใช๎ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
มาตรฐานการศึกษา       ขั้น

พื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความ

ปลอดภัย 
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มาตรฐานการศึกษา       ขั้น
พื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน
ร๎อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมินร๎อย

ละ 

ระดับคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ยอดเยี่ยม ๙๓ ๕ ยอดเยีย่ม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบจัดหา การพัฒนาและการบรกิาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานและค่าเป้าหมายท่ีคาดหวังของโรงเรียน 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา ระดับ คุณภาพ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 80.00 - 89.00 4 ดีเลิศ 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 75.00 - 79.00 3 ดี 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 50.00 - 74.00 2 ปานกลาง 
       ผ่านการประเมินร้อยละ 00.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ

ประเมิน  ร๎อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๙๓ ๕  
ยอดเยี่ยม 

๓.๑ ครูผู้สอน จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๙๓ ๕  
ยอดเยี่ยม 

ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏบิัติจรงิ 

มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนําไปปฏิบัติกิจกรรมได๎จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะสาํหรับผู๎ที่มีความจําเปน็และต๎องการชํวยเหลือพิเศษ ผู๎เรียน
ได๎รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค๑ความรู๎ นําเสนอผลงานและสามารถนาํไปประยกุต๑ใช๎ในชีวิตได๎ 

มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๒ ครูผู้สอนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๙๓ ๕  
ยอดเยี่ยม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไป

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรบัปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มกีารบรหิารอัตรากาํลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลชวํยเหลือ 
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มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผํานการ

ประเมิน  ร๎อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๓ ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๙๓ ๕  
ยอดเยี่ยม 

ค าอธิบาย ครูผ๎ูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ๑เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎

รํวมกันอยาํงมีความสุข 

มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๔ ครูผู้สอนตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๙๓ ๕  
ยอดเยี่ยม 

ค าอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยาํงเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวธิกีารวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ และใหข๎อ๎มูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อนาํไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ 

มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่คาดหวังของโรงเรียนระยะ ๔ ปี 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน  ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผํานการ
ประเมิน ร๎อย

ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๕ ครูผู้สอนมีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรยีนรู้ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ ๘๙ ๔ ดีเลิศ ๙๑ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๙๓ ๕  
ยอดเยี่ยม 

ค าอธิบาย ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลีย่นความรู๎และประสบการณ๑ รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อนําไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ๎
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ข้อมูลการได้รับผลงานและรางวัลดีเด่น ในรอบปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
รางวัลดีเด่นของสถานศึกษา 
ระดับประเทศ 

ที ่ รายการเกียรติบัตร รางวัล หน่วยงานที่จัด 
1 ผํานการประเมินแหํงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับ SCQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

SCQA สพฐ. 

 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ รายการเกียรติบัตร รางวัล หน่วยงานที่จัด 
1 รางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice)การขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาสูํการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 
 

สพม.เขต 37 
 

 
ระดับสหวิทยาเขต 

ที ่ รายการเกียรติบัตร รางวัล หน่วยงานที่จัด 
1 รางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice)การขับเคลื่อนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาสูํการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 
 

สหวิทยาเขต/ 
สมพ.เขต 37 
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รางวัลดีเด่นของผู้บริหาร 
ระดับประเทศ/ภาค 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน

นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑ ม.4-6 
สพฐ. ดร.กมล  สุทธาวาส 

ระดับเขตพื้นที่ 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน

นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑ ม.4-6 
สพม.37 ดร.กมล  สุทธาวาส 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประเทศ/ภาค 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 

2  กิจกรรมการแขํงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 
สพฐ. นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 

2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ ระดับชั้น ม.1-3 

สพฐ. นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑ 
นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม      
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ ระดับชั้น ม.4-6 

สพฐ. นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑ 
นางจุฬารัตน๑  สุทธการ 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม

การแขํงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 
สพม.37 นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 

2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.37 นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑ 
นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม      
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.37 นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑ 
นางจุฬารัตน๑  สุทธการ 

4 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
1 กิจกรรมการแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.37 นางจุฬารัตน๑  สุทธการ 

5 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.37 นางจุฬารัตน๑  สุทธการ 

6 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แขํงขันวรรณกรรมพิจารณ๑ ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.37 นางชิษณุชา  รินฤทธิ์ 

7 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.37 นางจุฬารัตน๑ สุทธการ 

8 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.37 นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
9 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  

กิจกรรมการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยคํา(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-3 
สพม.37 นางชิษณุชา  รินฤทธิ์ 

10 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยคํา(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.37 นางชิษณุชา  รินฤทธิ์ 

11 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1   
กิจกรรมการแขํงขันการทํองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.37 นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 

12 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแขํงขันการทํองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.37 นางอุบลวรรณ  หล๎าแก๎ว 

13 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  กิจกรรม       
การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.1-3 การแขํงขันทักษะภาษาไทย       
ตามโครงการรักษ๑ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห๑วันภาษาไทยแหํงชาติ  

สพม.37 นางชิษณุชา  รินฤทธิ์ 

14 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมการเขียนเรียงความ 
ระดับชั้น ม.4-6 การแขํงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ๑ภาษาไทย 
เนื่องในสัปดาห๑วันภาษาไทยแหํงชาติ  

สพม.37 นางชิษณุชา  รินฤทธิ์ 

15 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้น 
ม.1-3 การแขํงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ๑ภาษาไทย เนื่องใน
สัปดาห๑วันภาษาไทยแหํงชาติ  

สพม.37 นางจุฬารัตน๑ สุทธการ 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
16 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลชมเชย  กิจกรรมการคัดลายมือ 

ระดับชั้น ม.4-6 การแขํงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ๑
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห๑วันภาษาไทยแหํงชาติ  

สพม.37 นางจุฬารัตน๑ สุทธการ 

 
ระดับจังหวัด 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน๑ งาน

มหกรรมสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย ประจําปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา  
จังหวัดนําน 

 
นางพํุมพวง  วรสันติวงศ๑ 
 

2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดคัดไทย งาน
มหกรรมสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย ประจําปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา  

จังหวัดนําน 
 

นางจุฬารัตน๑ สุทธการ 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแขํงขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด 

จังหวัดนําน /สพป.นําน เขต 1 
 

นางชิษณุชา รินฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรมการแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ม.1-3 
สพม.37 นางนงลักษณ๑  รักษาพล 

2 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎เข๎ารํวม กิจกรรมการแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร๑ ม.1-3 

สพม.37 นางนงลักษณ๑  รักษาพล 

3 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขัน
สร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรมGSP ม.1-3 

สพม.37 นางอินทิราลักษณ๑  นันไชย 

4 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขัน
สร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรมGSP ม.4-6 

สพม.37 นางอินทิราลักษณ๑  นันไชย 

5 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 

สพม.37 นางธัญชนก สิริบุญตา 

6 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 

สพม.37 นางธัญชนก สิริบุญตา 

7 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
กิจกรรมการแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร๑(เอแม็ท) ม.1-3 

สพม.37 นางลําแพน  บูรณะชาติ 
นางสาวนุชจีรา  แสงรัตน๑ 

8 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขันตํอ
สมการคณิตศาสตร๑(เอเม็ท) ม.4-6 

สพม.37 นายสรรเพชญ  ปัญญาพัฒนาภรณ๑ 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
9 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแขํงขัน 

ซูโดกุ ม.1-3 
สพม.37 นางลําแพน  บูรณะชาติ 

 
10 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแขํงขัน ซู

โดกุ ม.4-6 
สพม.37 นางลําแพน  บูรณะชาติ 

 
11 ผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 

2  กิจกรรมการแขํงขัน เวทคณิต ม.1-3 
สพม.37 นายสรรเพชญ  ปัญญาพัฒนาภรณ๑ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2  

กิจกรรมการแขํงขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑   ม.1-3 
สพม.37 นางสาวมณีรัตน๑  เนตรวีระ 

นางทัศนีย๑   มะโน 
2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขัน 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑   ม.4-6 
สพม.37 นางสาวลาวัลย๑  สโุรพันธ๑ 

นางวิไล  เสารางทอย 
3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน 

การแสดงทางวิทยาศาสตร๑(Science Show)   ม.4-6 
สพม.37 นางวิไล  เสารางทอย 

นางวชิรญาณ๑   มาผิว 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการ

ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 
สพม.37 นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 

2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-6 

สพม.37 นางสาวชนากาญจน๑ ธนะขว๎าง 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแขํงขันการประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1-3 

สพม.37 นายบุตราลักษณ๑  สืบบุตร 

4 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการ
ประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4-6 

สพม.37 นายบุตราลักษณ๑  สืบบุตร 

5 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-3 

สพม.37 นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ 
นางกรรณิการ๑  ตามัย 

6 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันการ
ประกวดมารยาทไทย ม.4-6 

สพม.37 นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ 
นางกรรณิการ๑  ตามัย 

7 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแขํงขันการประกวดสวดมนต๑แปลอังกฤษ ม.1-6 

สพม.37 นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ 
นางกรรณิการ๑  ตามัย 
นาวทวีศักดิ์   สมศักดิ์ 
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ระดับจังหวัด 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย งาน

มหกรรมสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย ประจําปี ๒๕๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา  

จังหวัดนําน 
 

นางสาวรัชนี  พรหมรักษ๑ 
นางกรรณิการ๑  ตามัย 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับประเทศ 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน

จักสานไม๎ไผํ ม.4-6 
สพฐ. นายอํานาจ  จิตอารี 

นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ๑ 
2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน

การจัดสวนแก๎ว ม.4-6 
สพฐ. นายบรรเจิด  คําชนะ 

นายสมเกียรติ  มั่งคั่ง 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม

การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.4-6 
สพม.37 นายอํานาจ  จิตอารี 

นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ๑ 
2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม

การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-6 
สพม.37 นายบรรเจิด  คําชนะ 

นายสมเกียรติ  มั่งคั่ง 
3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 

1  กิจกรรมการแขํงขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑ประเภท
ซอฟต๑แวร๑ ม.1-3 

สพม.37 นายธราภพ ยานการ 
วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 

4 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
1 กิจกรรมการแขํงขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑ประเภท
ซอฟต๑แวร๑ ม.4-6 

สพม.37 นายธราภพ ยานการ 
วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 

5 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
ตัดตํอภาพยนตร๑ ม.4-6 

สพม.37 นายธราภพ ยานการ 
วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 

6 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.1-3 

สพม.37 นายธราภพ ยานการ 
วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 

7 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.4-6 

สพม.37 นายธราภพ ยานการ 
วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 

8 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
2  กิจกรรมการแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑  
ม.4-6 

สพม.37 นายธราภพ ยานการ 
วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
9 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  

กิจกรรมการแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-6 
สพม.37 นายธราภพ ยานการ 

วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 
10 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

กิจกรรมการแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภทText Editor  ม.1-3 
สพม.37 นายธราภพ ยานการ 

วําที่ร๎อยตรีหญิงรุํงทิวา  กาศมณี 
11 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันจัก

สานไม๎ไผํ ม.4-6 
สพม.37 นายอํานาจ  จิตอารี 

นายพิศุทธิ์  รัตนวงศ๑ 
12 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรมการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-3 
สพม.37 นายบรรเจิด  คําชนะ 

นายสมเกียรติ  มั่งคั่ง 
13 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน    

การจัดสวนแก๎ว ม.4-6 
สพม.37 นายบรรเจิด  คําชนะ 

นายสมเกียรติ  มั่งคั่ง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประเทศ 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันรําวง

มาตรฐาน ม.1-3 
สพฐ. นายสถาพร  จันต๏ะยอด 

นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ 
2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน

นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑ ม.4-6 
สพฐ. นายสถาพร  จันต๏ะยอด 

นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ 
นางสาวลาวัลย๑  สุโรพันธ๑ 
นางมะลิวัลย๑  ไชยโย 
นายสมนึก จันทรักษ๑ 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันขับร๎อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 

สพฐ. นายอรุณ  ชราชิต 

4 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขันขับร๎อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3 

สพฐ. นายอรุณ  ชราชิต 

5 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันขับร๎อง
เพลงสากล ประเภทชาย ม.1-3 

สพฐ. นายอรุณ  ชราชิต 

6 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันขับร๎อง
เพลงสากล ประเภทชาย ม.4-6 

สพฐ. นายอรุณ  ชราชิต 

7 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันขับร๎อง
เพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3 

สพฐ. นายอรุณ  ชราชิต 

8 ครูผ๎ูฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ 
ประเภทชาย ม.4-6 

สพฐ. นายอรุณ  ชราชิต 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 

1  กิจกรรมการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ม.1-3 
สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขํงขัน
ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

4 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
2  กิจกรรมการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-3 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

5 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

6 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

7 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 
1 กิจกรรมการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-6 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

8 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยสากลประเภทชาย ม.1-3 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

9 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขํงขัน
ขับร๎องเพลงไทยสากลประเภทชาย ม.4-6 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
10 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม

การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-6 
สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

11 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

12 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

13 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 
1 กิจกรรมการแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง ม.1-3 

สพม.37 นายอรุณ  ชราชิต 

14 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 

สพม.37 นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ 
นายสถาพร  จันต๏ะยอด 

15 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑ ม.4-6 

สพม.37 นางสะใบทิพย๑  ศิริวัฒนานนท๑ 
นายสถาพร  จันต๏ะยอด 

16 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
ศิลป์สร๎างสรรค๑ ม.1-3 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

17 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน
ศิลป์สร๎างสรรค๑ ม.4-6 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
18 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน      

วาดภาพระบายสี ม.1-3 
สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

19 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

20 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

21 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขัน    
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

22 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขัน    
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.1-3 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

23 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.4-6 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

24 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขํงขันวาด
ภาพลายเส๎น(Drawing) ม.1-3 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

25 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันวาด
ภาพลายเส๎น (Drawing) ม.4-6 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 

26 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแขํงขันประติมากรรม ม.4-6 

สพม.37 นางจินดา  ยังศิริ 
นางสาวมณีรัตน๑  เนตรวีระ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

การแขํงขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech)  ม.1-3 
สพม.37 นายธนกฤต  หนักหลํอ 

2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแขํงขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech)  ม.4-6 

สพม.37 นางมณีภัทร๑  รางแดง 

3 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขํงขันเลํานิทาน 
(Story  Telling)  ม. 1-3 

สพม.37 นายภราดร  หมื่นโพธิ์ 

4 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแขํงขันเลํานิทาน (Story  Telling)  ม. 4-6 

สพม.37 นางศิริพร  แก๎วสุวรรณสกุล 

5 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร๑ด)  ม.1-3 

สพม.37 นางธัญวรัตม๑  กุลวรรณ๑ 
Mr.Duke Amanya Ongwae 

6 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร๑ด)  ม.4-6 

สพม.37 นางธัญวรัตม๑  กุลวรรณ๑ 
 

7 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-6 

สพม.37 นางสาวศรินทรา  คชสินธ๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับภาค 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองแดง การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ ภาค

5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส๑” 
 

จังหวัดตาก /กรรมการ
แขํงขันกีฬาเยาวชน
แหํงชาติ ภาค 5 

นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1-3 
สพม.37 นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

นายณัฐกมล อินทํา 
2 ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม

การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 
สพม.37 นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

นายณัฐกมล อินทํา 
 
ระดับจังหวัด 

ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ ชื่อ-สกุล 
1 ชนะเลิศการแขํงขันฟุตบอล ISUSU สตรีทซอคเกอร๑รุํนอายุไมํเกิน 13 ปี รอบ

คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนําน แขํงระดับภาค 
ISUSU นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

นายณัฐกมล อินทํา  
2 ถ๎วยรางวัลชนะเลิศรุํนอายุไมํเกิน 14 ปีชาย กรีฑามัธยมจังหวัดนําน จังหวัดนําน นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

นายณัฐกมล อินทํา  
3 ถ๎วยรางวัลชนะเลิศรุํนอายุไมํเกิน 16 ปีชาย กรีฑามัธยมจังหวัดนําน จังหวัดนําน นายสัมพันธ๑ อินสองใจ 

นายณัฐกมล อินทํา  



105 
 

 


